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Anotace:

Diplomová práce je pojata jako případová studie, zabývající se vlivem 

zavádění standardů kvality sociálních služeb do denního stacionáře pro lidi s 

mentálním a kombinovaným postižením. Zabývá se teoretickým vymezením 

této problematiky, konkrétně Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 v 

platném znění pozdějších předpisů a novelizací a standardy kvality sociálních 

služeb ve vztahu k lidem s mentálním postižením. Dále pak vznikem a vývojem 

Diakonie ČCE střediska Ratolest v Praze a hodnocením praktických dopadů 

zavádění standardů kvality sociálních služeb na běžný chod tohoto zařízení 

z pohledu zaměstnanců a běžné praxe.
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Abstract:

The disertation is conceived as a case study focused on the influence of 

introducing the quality standards of social services in a daily centre for people 

with mental and combined disability. It deals with the theoretical outline of the 

issues, particularly The Law of Social Services n. 108/2006 in the current 

version of later phrasing and amendment, and the quality standards of social 

services in relation to mentally disabled people. It also concerns with the 

formation of  the Diakonie of the Czech Protestant Church, the Ratolest Centre 

in Prague and the evaluation of practical results of the introducing of the quality 

standards of social services in daily work of the concerned centre from the point 

of its staff and ordinary practice.
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ÚVOD

Ve své práci se věnuji zavádění standardů kvality sociálních služeb do 

praxe v Diakonii Českobratrské církve evangelické středisku Ratolest v Praze 

10. Toto téma jsem si zvolila především proto, že středisko Ratolest bylo mým 

prvním a zatím také posledním zaměstnavatelem a zde jsem se také se 

zaváděním standardů seznámila. Od října 2001 jsem zde byla zaměstnána 

jako vychovatelka, v listopadu 2004 mi pak byla přidělena funkce koordinátora 

pro zavádění standardů a v červnu 2005 jsem byla jmenována vedoucí 

denního stacionáře. Všechny výše uvedené funkce jsem vykonávala až do 

února 2008, kdy jsem odešla na mateřskou dovolenou. Během mé práce mi 

bylo umožněno absolvovat několik kurzů, týkajících se kvality služeb a obecně 

fungování neziskových organizací, a také jsem měla možnost pravidelně se 

setkávat s ostatními vedoucími středisek, jejichž zřizovatelem je Diakonie 

ČCE. Do zařízení i nadále docházím a jsem v přímém kontaktu s jeho 

zaměstnanci i klienty.

V diplomové práci se zajímám o standardy (obsah, legislativní 

zakotvení) a jejich aplikaci do praxe v konkrétním zařízení, určeném lidem se 

středně těžkým, těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Naplňování 

standardů je zakotveno v legislativě ČR a má přispívat ke zkvalitňování 

sociálních služeb. Pro kvalitu služeb je mimo jiné důležité i jak naplňování 

standardů vnímají sami zaměstnanci a zda mají možnost a chuť se v této 

problematice angažovat. Je velmi těžké, ba přímo nemožné poskytovat 

kvalitní službu bez kvalitních zaměstnanců. Proto zjišťuji nejen jak se změny 

projevily v přímé práci s klienty, ale i jak naplňování standardů hodnotí sami 

zaměstnanci této organizace, a zda se jejich hodnocení v průběhu času 

změnilo. Zaznamenat změny v jejich hodnocení, mi umožňuje skutečnost, že 

jsem se tomuto tématu věnovala již ve své bakalářské práci. 
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Cílem práce je zmapovat vliv zavádění standardů kvality sociálních 

služeb na běžný provoz denního stacionáře střediska Ratolest a zjistit, jak 

naplňování jednotlivých standardů hodnotí zaměstnanci zařízení, k jakým 

změnám v jejich hodnocení došlo v průběhu času cca 3 let a co tyto změny 

ovlivnilo. Práce je pojata formou případové studie, kdy mi jde o zachycení 

složitosti zavádění standardů a o popis vlivů, které na proces zavádění působí 

a nějakým způsobem jej ovlivňují.1 Celá práce je vztažena na konkrétní 

zařízení s devíti zaměstnanci.

Výzkumný problém zavádění standardů do praxe ve středisku Ratolest

pojednávám ve třech rovinách. V rovině popisné se věnuji teoretickému 

zpracování standardů a jejich legislativnímu zakotvení. Dále zde popisuji, jak 

zavádění standardů ve středisku Ratolest probíhalo a stále probíhá.2

Vztahová rovina navazuje a částečně se prolíná s popisnou, neboť při 

popisování obsahu standardů a zákona o sociálních službách poukazuji na 

problematické oblasti ve vztahu k lidem se středně těžkým, těžkým mentálním 

a kombinovaným postižením. Také mě zajímá, jak koresponduje napsané 

s praxí a jaký vztah k zavádění a naplňování standardů zaujímají zaměstnanci 

zařízení.3

Kauzální rovinu nelze zcela oddělit od předchozích, ta se zabývá tím, 

jak se v průběhu času a v souvislosti s „hrozbou inspekce“ a dalších vedlejších 

vlivů měnil styl a intenzita práce na standardech, jaká je účinnost přijetí 

externího metodika na standardy, na kvalitu práce a jak toto opatření hodnotí 

zaměstnanci.4

Práce je rozdělena do šesti kapitol, některé z nich jsou dále členěny na 

podkapitoly. V první kapitole a jejích podkapitolách se věnuji teoretickému 
                                                
1

Srov. HENDL, J., Kvalitativní výzkum, str. 104.
2

Srov. UPOL. Výzkum. Olomouc. Dostupné z: ftk.upol.cz/fileadmin/user_upload/FTK-
dokumenty/.../vyzkum.ppt

3
Srov. UPOL. Výzkum. Olomouc. Dostupné z: ftk.upol.cz/fileadmin/user_upload/FTK-

dokumenty/.../vyzkum.ppt
4

Srov. UPOL. Výzkum. Olomouc. Dostupné z: ftk.upol.cz/fileadmin/user_upload/FTK-
dokumenty/.../vyzkum.ppt
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vymezení problému, tedy Zákonu o sociálních službách č. 108/2006 v platném 

znění pozdějších předpisů a novelizací, dále pak standardy kvality sociálních 

služeb, téma se snažím pojednávat ve vztahu k lidem s mentálním postižením.  

V druhé kapitole představuji výzkumné metody, které jsem při psaní práce 

využívala. Třetí kapitola a její podkapitoly se komplexně věnují středisku 

Ratolest, jeho vzniku, historii a současné podobě. Čtvrtá kapitola a její 

podkapitoly se zabývají průběhem práce na standardech a změnami, ke 

kterým v této oblasti ve středisku Ratolest došlo od roku 2004 do roku 2013. 

Poslední kapitola a její podkapitoly je určena pro hodnocení dotazníkových 

šetření z let 2010 a 2013, porovnávání jejich výsledků a interpretaci a 

komentování zjištěných skutečností. Poslední šestá kapitola obsahuje shrnujíc 

závěry z hlediska obsahu, metodologie a přínosu.

Zatímco v prvních dvou kapitolách je primární práce s odbornou 

literaturou a poznatky z praxe mají spíše dokreslující charakter, v 

následujících kapitolách je tomu naopak. Pro tvorbu následujícího textu 

čerpám podklady především z vlastní výzkumné činnosti a poznatky z odborné 

literatury zde plní především podpůrnou funkci. Po formální stránce jsem práci 

upravila dle zásad uvedených v knize Vádemékum autora odborné a vědecké 

práce od Spousty.
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1. Teoretické vymezení problému

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze (dále jen středisko Ratolest)

je již od roku 2007 registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, proto je 

pro jeho činnost stěžejní řídit se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 

v platném znění pozdějších předpisů a novelizací a prováděcí vyhláškou č. 

505/2006 Sb. v platném znění pozdějších předpisů a novelizací (dále jen 

zákon o sociálních službách nebo zákon 108/2006 a vyhláška 505/2006). 

Z těchto dokumentů vyplývá mimo jiné povinnost naplňovat standardy kvality 

sociálních služeb. 

V následujících podkapitolách se tedy budu zabývat Zákonem o 

sociálních službách a souvisejícími právními předpisy ve vztahu k lidem 

s mentálním postižením a standardy kvality sociálních služeb z hlediska jejich 

vývoje, členění a obecným hodnocením jejich pozitivních a negativních 

dopadů na poskytovatele sociálních služeb z hlediska zaměstnanců střediska 

Ratolest. 

1. 1. Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve vztahu k 

lidem s mentálním postižením

Tento zákon přinesl největší změnu v oblasti poskytování sociálních služeb 

od dob Marie Terezie. Je završením nových trendů v této oblasti, které se v 

naší společnosti začaly ve větší míře prosazovat až po roce 1989, kdy na poli 

sociálních prací začaly působit i různé nestátní neziskové organizace. Mezi

takzvané nové trendy řadíme především snahy o integraci, normalizaci a 

humanizaci sociálních služeb. Integrace má za cíl vytvoření optimálních 

podmínek pro začlenění lidí s postižením do běžné společnosti. Normalizace 

má těmto lidem umožnit žít normálním životem, stejně jako jejich 

spoluobčanům. Humanizace se snaží o to, aby většinová společnost lidi s 
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postižením chápala a respektovala jako své rovnoprávné členy.5

Zákon měl také ve svém důsledku odstranit bariéry, plynoucí ze 

sociálního modelu postižení. Tento model předpokládá, že člověk není 

limitován pouze svým zdravotním znevýhodněním (medicínský model), ale 

často je ještě více omezován sociálními bariérami ve společnosti.6 V ČR je 

však bohužel situace stále taková, že širší společnost má o lidech s mentálním 

postižením zkreslené informace a tak často z neznalosti vznikají různé 

protestní akce proti vybudování zařízení pro lidi s mentálním postižením.7

Například v Německu se podobné protestní akce objevovaly cca před dvaceti 

až třiceti lety, v současné době se již díky osvětě zaměřené na širokou 

společnost větší problémy se začleňováním lidí s mentálním postižením 

nevyskytují. 8

Zákon o sociálních službách postavil uživatele přímo do centra dění a 

dal mu možnost se sám o sobě i o službě, kterou bude využívat, svobodně 

rozhodnout. Ve vztahu k lidem s postižením a hlavně s těžším mentálním 

postižením, zde však došlo k určitému přecenění jejich možností. Lidé se 

středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením jsou téměř vždy 

plně závislí na svých zákonných zástupcích. Nejsou schopni si sami službu 

vyhledat, vybrat a v případě, že již službu navštěvují a zákonní zástupci se 

rozhodnou službu ukončit či změnit, nejsou schopni se adekvátním způsobem 

bránit. Tato skutečnost vyplývá již ze samotného charakteru mentálního 

postižení, pro které je typický pokles kognitivních schopností a specifické volní 

jednání spojené s určitou hypobulií až abulií při prosazování jiných než 

základních nebo náhlých nutkavých potřeb. „Velmi časté je nekritické přijímání 

                                                
5

Srov. ŠVARCOVÁ, I., Mentální retardace, str. 14.
6

Srov. Behinderung. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 
Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Behinderung

7
Např. BARTŮŇKOVÁ, R. In: Reportéři ČT. ČT1, 10. září 2012.

ČESKÁ TELEVIZE, ČT., http://www.ceskatelevize.cz [online]. © 1996–2013 [cit 2013-03-01]. 
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/184866-chranene-bydleni-pro-
autisty-vzbudilo-mezi-lidmi-nevoli/

8
Projekt Diakonie ČCE Ratolest und Lebens Hilfe, r. 2006.
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pokynů a rad od okolních lidí a neschopnost ověřit je a srovnat s vlastními 

zájmy a sklony.“9

Zákon určuje základní druhy a formy sociálních služeb. Druhy 

sociálních služeb jsou: sociální poradenství, služby sociální péče, služby 

sociální prevence.10 Co se týká sociálního poradenství, rozlišuje jej zákon na 

základní a odborné, základní sociální poradenství je povinen poskytnout každý 

poskytovatel sociálních služeb.11 Formy sociálních služeb – zákon rozlišuje 

následující: pobytové, ambulantní, terénní 12 V zákoně jsou vypsány všechny 

sociální služby, u každé je uveden přesný název, definice, forma poskytování a 

základní poskytované činnosti.13 Maximální výši za konkrétní provedené úkony 

i za cenu stravy stanovuje u každé služby zvlášť prováděcí vyhláška č. 

505/2006 Sb. „Maximální částky úhrad byly od 1. 1. 2012 zvýšeny novelou 

prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách.“14

Zatímco rozlišení základních forem a druhů sociálních služeb je 

poměrně jasně a přehledně vymezeno, problémem pro některé poskytovatele 

může být uzákoněná povinnost základního poradenství, neboť to je v zákoně 

definováno dosti neurčitě: „Základní sociální poradenství poskytuje osobám 

potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů 

sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto 

činnost zajistit.“15 Otázkou však zůstává, co přesně je základní sociální 

poradenství, zda například zařízení, které poskytuje lidem s mentálním 

                                                
9

Cit. VALENTA, M., KREJČÍŘOVÁ, O., Psychopedie, str. 35.
10

Srov. Zákon o sociálních službách 108. In: Sb. 2006. 2006. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/cs/7334 §32.

11
Srov. Zákon o sociálních službách 108. In: Sb. 2006. 2006. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/cs/7334 §37.

12
Viz Zákon o sociálních službách 108. In: Sb. 2006. 2006. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/cs/7334 § 33.

13
Srov. Zákon o sociálních službách 108. In: Sb. 2006. 2006. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/cs/7334 § 71.

14
Cit. RÁŽOVÁ, Eva. Zákon o sociálních službách - aplikace zákona po změnách v rámci 
sociální reformy 2012, str. 5.

15
Cit. Zákon o sociálních službách 108. In: Sb. 2006. 2006. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/cs/7334 § 37.



12

postižením denní služby (stacionáře, chráněné dílny apod.) je zároveň 

povinno je informovat o veškerých dávkách a příspěvcích, na které mají nárok 

apod., nebo zda stačí jim poskytnout kontakt na jiné odborné zařízení. 

Dalším dilematem může být nakolik klienty a jejich rodiče upozorňovat 

na vhodnost přechodu do jiného typu sociální služby, respektive do 

pobytových zařízení nebo do podporovaného zaměstnávání. Čím déle je 

dospělý člověk s postižením v péči rodičů, většinou matek, tím více se snižuje 

jeho schopnost přizpůsobování a podporuje se vzájemná závislost a v případě 

nemoci či úmrtí otce „živitele“ rodiny, hrozí zhoršení ekonomické a sociální 

situace dotyčného. Na druhou stranu některá zařízení se v současné době 

nezřídka potýkají s nedostatkem klientů, a tak nemají zájem o jejich přechod 

do jiného typu služby, i když by to pro klienty bylo vhodné.

S uvedením zákona o sociálních službách souvisela i změna ve 

financování poskytovatelů sociálních služeb. Cílem bylo dát více peněz lidem 

s postižením a méně peněz rozdělit formou dotací různým, často neznámým,

zařízením. Proto byl ustanoven tak zvaný příspěvek na péči. Jedná se o 

účelovou dávku, která se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické 

osoby, je vyplácena ze státního rozpočtu přímo uživateli podle stupně 

závislosti. O jeho výši rozhodoval obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Zákon rozlišuje čtyři stupně závislosti. Způsob hodnocení závislosti se 

odvíjí od schopnosti péče o vlastní osobu a od soběstačnosti. Příspěvek může 

být přiznán nejdříve po dosažení jednoho roku života. V příloze č. 1 k vyhlášce 

505/2006 Sb. jsou přesně uvedena původní hodnotící kritéria.16 Výše 

přiznaného příspěvku je důležitá i ve vztahu k následnému využití sociálních 

služeb, neboť platby za poskytované služby jsou částečně určovány podle 

výše příspěvku.

V roce 2011 byl zákon č. 108/2006 Sb. v rámci sociální reformy upraven 
                                                
16

Srov. Zákon o sociálních službách 108. In: Sb. 2006. 2006. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/cs/7334. § 11 - § 21.
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zákonem č. 73/2011Sb. o Úřadu práce ČR, došlo k následujícím změnám:

příspěvek na péči v druhém stupni byl zvýšen o 2 000,- Kč na 6 000,- Kč u 

osob do osmnácti let věku. Veškerá agenda týkající se příspěvku na péči byla 

převedena na Úřady práce ČR a odvolacím orgánem se stalo ministerstvo 

práce a sociálních věcí. Také došlo ke změně posudkových kritérií pro 

určování stupně závislosti, přesně je upravuje prováděcí vyhláška č. 391/2011.

Nově by také měly být nahrazeny průkazy TP, ZTP a ZTP/P tak zvanou s-

kartou17, zda k tomu skutečně dojde je otázkou, s-karty totiž vzbudily v lidech 

poměrně velkou vlnu odporu.

Úpravy zákona 108/2006 v rámci sociální reformy z roku 2012 byly však 

spíše kosmetické. Hlavní problém tohoto zákona nevyřešily. Jedná se totiž o 

to, že v mnoha případech není jasné, jakým způsobem a za co byly peníze 

z příspěvku na péči utraceny. Touto problematikou se důkladněji zabývá 

analýza ministerstva práce a sociální věcí z roku 2009.18

Mnohá zařízení se stále potýkají s nedostatkem či odchodem uživatelů, 

i přestože poskytují kvalitní služby. Trend domácí péče o lidi s postižením se 

projevil hned v roce 2007 a do jisté míry přetrvává do dnes. Již koncem roku 

2007 byla tato skutečnost řešena na konferenci Diakonie ČCE „Kvalita má 

mnoho tváří“, kde bylo ze zveřejněných grafů zjevné, že čím větší je v dané 

lokalitě nezaměstnanost, tím více lidí s postižením přestává využívat sociální 

služby pobytové i denní a zůstává v rodinách. V zařízení, kterému se budu ve 

své práci primárně věnovat, došlo v letech 2007 až 2012 z finančních důvodů 

k odchodu do ryze domácí péče u tří klientů ze třinácti a jeden uživatel přešel 

z týdenního dražšího zařízení do denního stacionáře právě proto, že jeho 

matka přišla o zaměstnání. Středisko Ratolest se přitom snaží ceny za 

poskytované služby držet na nejnižší možné úrovni a své služby poskytuje 

v hlavním městě, jinak by byl odliv uživatelů s největší pravděpodobností větší.

                                                
17

Srov. RÁŽOVÁ, Eva. Zákon o sociálních službách - aplikace zákona po změnách v rámci 
sociální reformy 2012, str. 3n.

18
Viz. Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči [online]. 
[cit. 2013-02-16]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/9198/Analyza_fin_SS.pdf
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V zákoně 108/2006 Sb. se dále setkáváme s následujícími pojmy:

Registrace poskytovatele:

V zákoně jsou přesně definovány podmínky, které musí žadatel o 

registraci splňovat. Registrující orgán může v případě nedodržování standardů 

a dalších zákonných norem registraci odebrat. Registrace je nepřevoditelná a 

pozbývá platnosti dnem zániku právnické osoby nebo dnem úmrtí fyzické 

osoby.19 Elektronická podoba registru poskytovatelů sociálních služeb je k 

dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí 

České republiky, tam mají uživatelé možnost nalézt základní údaje o 

registrovaných poskytovatelích sociálních služeb.

Výhodou registrované služby je možnost žádat o dotaci na 

spolufinancování služby, dotace jsou však nenárokovatelné, a už vůbec nelze 

počítat s tím, že by finance z dotací pokryly veškeré náklady na službu, a to 

ani v případech, kdy musí být služba ze zákona bezplatná. Při tom právě 

splnění podmínek pro registraci je nezřídka spojeno s velkými finančními 

náklady. Registrovaný poskytovatel musí mít sociálního pracovníka, klíčoví 

pracovníci jsou zařazeni ve vyšší platové kategorii, také povinné vzdělávání 

zaměstnanců je finančně náročné a značné jsou též výdaje na administrativu 

(papíry, náplně do tiskáren, a podobně). Je možné, že po odečtení všech 

těchto výdajů by se ukázalo, že z dotací je na samotný provoz služby 

využíváno pouze deset či patnáct procent.20 Proto v České republice vedle 

registrovaných sociálních služeb fungují i takzvané komerční služby, často 

nabízející totožné programy. 

Fyzické osoby jako poskytovatelé sociálních služeb:

Sociální službu může uživateli poskytovat blízká osoba nebo jiná fyzická 

osoba (nově asistent sociální péče), která se nezabývá touto činností jakožto 

                                                
19

Srov. Zákon o sociálních službách: úplné znění zákona č. 108/2006Sb. ze dne 14. Března 
2006 [online]. 2007-2013 [cit. 2013-05-01]. 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/13640/z_108_2006.pdf ,§ 78 - § 87.

20
Srov. KAINRÁTHOVÁ, Renata. Kde je hranice mezi sociální a „nesociální“ službou?. 
Sociální služby. 2013, XV, č. 1, s. 15. ISSN 1803-7348.
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podnikatelský subjekt. Na činnost těchto osob se nevztahuje povinnost 

registrace a ani kontrolní působnost inspekce poskytování sociálních služeb.21

Asistentem sociální péče může být pouze fyzická osoba, starší osmnácti let. 

Předpokladem je zdravotní způsobilost, služby jsou poskytovány dle dohody 

na základě písemné smlouvy.22

Smlouva o poskytování sociálních služeb:

Smlouva upravuje (v obecné rovině) vztahy, které při výkonu služby 

vznikají mezi uživatelem a poskytovatelem. Smlouva se uzavírá podle 

podmínek definovaných v Občanském zákoníku. 

Pracovník v sociálních službách:

V zákoně je také uveden okruh pracovníků, kteří v sociálních službách 

vykonávají odbornou činnost. Jedná se o sociální pracovníky a pracovníky v 

sociálních službách, u těchto dvou pracovních pozic zákon přesně stanoví 

požadavky na vzdělání a charakterizuje další předpoklady pro výkon práce. 

Mezi další dvě kategorie zaměstnanců patří zdravotničtí pracovníci a 

pedagogičtí pracovníci, požadavky na výkon těchto profesí jsou uvedeny ve 

zvláštních zákonech.

U sociálních pracovníků je kladen důraz na vzdělání, minimální 

požadavek je středoškolské vzdělání a akreditovaný kurz. Oproti tomu 

pracovníci sociální péče jsou rozděleni do čtyř kategorií dle činností, které 

vykonávají. Pro činnosti uvedené ve třech ze čtyř kategorií postačuje základní 

vzdělání a akreditovaný kurz, pouze pro oblasti práce uvedené ve druhé 

kategorii je nutné mít ukončené alespoň středoškolské vzdělání.23

V požadavcích na ukončené vzdělání já osobně spatřuji velký problém, 

                                                
21

Viz HURTOVÁ, M., Zavádění standardů kvality sociálních služeb v Domově sociálních 
služeb Slatiňany, str. 7.

22
Srov. RÁŽOVÁ, Eva. Zákon o sociálních službách - aplikace zákona po změnách v rámci 
sociální reformy 2012, str. 4.

23
Srov., Zákon o sociálních službách: úplné znění zákona č. 108/2006Sb. ze dne 14. Března 
2006 [online]. 2007-2013 [cit. 2013-05-01]. 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/13640/z_108_2006.pdf § 115.
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dle mých zkušeností je při práci s lidmi obecně, a u lidí s mentálním 

postižením to platí ještě více, potřeba daleko důkladnější odborná příprava 

než 150 hodin kurzu. U klientů s mentálním postižením je třeba při všech 

v zákoně uvedených úkonech postupovat metodicky a maximálně se snažit o 

to, aby dotyčný činnosti v co nejvyšší možné míře vykonával sám. U mnohých 

lidí s těžším stupněm mentálního postižení sebeobslužné a pracovní aktivity 

zabírají většinu času práce s nimi. Pokud se budeme důsledně řídit 

legislativními předpisy, můžeme dospět k závěru, že je v rámci zákonů možné, 

aby se lidé s mentálním postižením starali o sebe navzájem. Dle platné 

legislativy má totiž absolvent Základní školy praktické ukončené základní 

vzdělání a tyto školy jsou primárně určeny pro žáky s lehkým mentálním 

postižením.24 Absolvování kurzu většinou nepředstavuje větší problém. 

V žádném případě nechci podceňovat lidi se základním vzděláním, ale 

obávám se, že ve většině případů, by práce s často agresivními klienty či 

s klienty s epilepsií byla riziková pro obě strany.

Zákon sice počítá s rozdělením pracovníků do různých kategorií dle 

typu prováděné práce s klientem, já jsem se však ve své praxi nesetkala s tím, 

že by se v běžné práci toto rozdělení skutečně dodržovalo, většinou se každý 

zaměstnanec věnuje práci ve všech oblastech dle potřeby. V praxi je v malých 

zařízeních velmi obtížné vyčlenění určitých zaměstnanců na jednotlivé oblasti 

práce s klienty.25

Inspekce poskytování sociálních služeb:

Orgán, který kontroluje plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb 

a naplňování požadavků zákona o sociálních službách, „jedná se o orgán, 

který je vytvořen k tomu, aby stát, jako hlavní garant sociální péče v ČR, který 

ji také rozhodujícím způsobem financuje, mohl důstojně kontrolovat, zda 

registrovaní poskytovatelé sociálních služeb řádně plní své povinnosti a 

                                                
24

Srov. ŠVARCOVÁ, I., Mentální retardace, str. 73
25

Poznatky z vlastní praxe ve středisku Ratolest, v denním stacionáři Akord na Praze 2, 
v Domově svaté Rodiny Praha 6, ve Slunečním domově Praha 9 a v denním stacionáři 
Alvalída v Liberci.
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naplňují požadavky Zákona o sociálních službách. Základním nástrojem, 

kterým inspekce ověřuje, zda poskytovatelé tyto požadavky splňují a v jaké 

kvalitě, jsou pak standardy kvality sociálních služeb“26 Problematice 

standardů, ve vztahu k lidem s mentálním postižením, se věnuji podrobně 

v následující kapitole. Problémem inspekcí je, že i šest let po uvedení zákona 

do praxe je mnoho zařízení, kde ještě žádná neproběhla a že na některé 

problémy nemají inspektoři jednotný pohled.

Jak z výše uvedeného vyplývá, zákon o sociálních službách by měl 

podporovat deinstitucionalizaci sociálních služeb, a tak podporovat zařízení 

rodinného typu či služby menšího rozsahu. V praxi se tak zcela neděje, 

protože větší státní zařízení jsou často schopna poskytovat levnější služby 

než malé nestátní organizace. Také finanční situace naší ekonomiky a 

některých lidí s postižením popř. i jejich rodin není dobrá, tato situace může 

přispívat k tomu, že jsou v některých případech místo sociálních služeb 

vyhledávána zdravotnická zařízení,27 nebo jsou lidé s postižením ponecháváni 

ryze v domácí péči.

1. 2. Standardy kvality sociálních služeb ve vztahu k lidem 

s mentálním postižením

Práce na standardech ve středisku Ratolest začala již v době, kdy se 

jednalo o soubor nezávazných pravidel. V současné se standardy na základě 

zákona 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. musí každý 

registrovaný poskytovatel sociální služby řídit, jejich cílem je dát jasná kritéria 

kvality pro všechny poskytovatele sociálních služeb a zaručit jejich uživatelům 

určitou úroveň služeb v registrovaných zařízeních. V rámci novelizace došlo 

ke změně prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., konkrétně bylo zrušeno slovní a 

                                                
26

Cit. KRUTILOVÁ, D., ČAMSKÝ, P., SEMBDNER, J., Sociální služby. Tvorba a zavádění 
Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb, str. 31.

27
Srov. ŠIŠKA, J., VRÁNOVÁ, J., Deinstitutionalisation and community living – outcomes and 
costs: report of a European Study Country Report Czech Republic [online]. San Francisko, 
CA, 2007 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: cuni.academia.edu/JanSiska. Odborný text -
komentář. CUNI.
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procentní hodnocení inspekce za plnění standardů kvality a bylo zrušeno 

rozlišení zásadních kritérií u standardů. Hodnocení naplňování standardů je 

prováděno bodovým systémem.28

V následujícím textu krátce popíši vznik, vývoj a základní členění 

standardů kvality sociálních služeb a stručně se zmíním o problémech s jejich 

zaváděním, jejich obsahem se budu zabývat v kapitole Analýza dotazníkových 

šetření.

V roce 2002 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí vydána 

publikace Standardy kvality sociálních služeb. Jednalo se o metodický 

materiál, který byl jedním z výstupů tehdy probíhajícího tzv. česko-britského 

projektu.29 Ve Velké Británii bylo dodržování standardů kvality uzákoněno 

v roce 2002.30

Zpracování a počet jednotlivých standardů se u nás a v Anglii liší, idea 

je však stejná. Jde o zkvalitnění sociálních služeb a o lepší možnost kontroly 

kvality péče a vymezení rizikových oblastí tak, aby byly zcela odstraněny nebo 

co nejvíce minimalizovány dopady využívání sociálních služeb na jejich 

uživatele.31

V České republice byl první metodický materiál, týkající se standardů 

vydán v roce 2002, na něj pak navazuje obsáhlejší publikace z roku 2003 

Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Tato publikace je 

výsledkem tříleté práce odborníků na poskytování sociálních služeb a diskusí 

                                                
28

Srov. RÁŽOVÁ, Eva. Zákon o sociálních službách - aplikace zákona po změnách v rámci 
sociální reformy 2012, str. 7.

29
Srov. Hurtová, Zavádění standardů kvality sociálních služeb v Domově sociálních služeb 
Slatiňany, str. 9.

30
Srov. Standard Act. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 
Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 
en.wikipedia.org/wiki/Care_Standards_Act_2000

31
Viz Minimální národní standardy v Anglii. In: Rezidenční péče [online]. [cit. 2013-04-01]. 
Dostupné z: 
http://www.rezidencnipece.cz/dokumenty_ke_stazeni/dokumenty/Standardy.pdf 
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s uživateli.32 Standardy se týkají všech sociálních služeb, a proto se zde 

setkáváme jen s obecnou formou pojetí. Jejich převedení do konkrétní 

organizace by mělo být výsledkem týmové a kreativní práce všech 

zaměstnanců, kteří se podílejí na přímé práci s klienty konkrétního pracoviště. 

Výše zmíněná publikace není přímým a jasným návodem jak poskytovat 

kvalitní sociální službu, ale je jakýmsi vodítkem pro to, aby si konkrétní 

organizace sama stanovila realistické a měřitelné cíle, které jí pak pomohou 

naplňovat právě standardy kvality. 

Pokud se budeme inspirovat v tržním prostředí, musíme se zamýšlet 

nad tím, zda poskytujeme našim klientům skutečně to, co oni sami chtějí a 

potřebují a zda je možné naše výsledky objektivně hodnotit. Zda máme 

vypracovaná kritéria kvality. Standardy však také upozorňují, že na prvním 

místě musí být vždy klient a dodržování veškerých jeho práv. Pokud se 

organizace poctivě věnuje zavádění standardů, má velkou šanci, že se jí 

povede ve své službě objevit nežádoucí stereotypy, přetrvávající u některých 

poskytovatelů z dřívějších dob a najít novou, pro klienta vstřícnější cestu k 

poskytování služby. 

Původně se jednalo o sedmnáct standardů, v průběhu času došlo 

k úpravě a v současné době je patnáct standardů, ty jsou rozděleny do tří 

základních skupin: procedurální, personální a provozní. U každého standardu 

jsou uvedena kritéria, podle kterých poskytovatel pozná, zda je standard v 

organizaci naplňován. V publikaci jsou zmíněny i nejčastější omyly, ke kterým 

při naplňování konkrétních standardů dochází. 

Standardy jsou rozděleny na procedurální, personální a provozní. 

Procedurální definují, jak má poskytování sociálních služeb vypadat. Určují 

povinnost mít vypracován tzv. veřejný závazek a mít metodicky zpracován 

postup jednání se zájemcem o službu a potup ochrany práv uživatelů. Tyto 

                                                
32

Srov. ČERMÁKOVÁ, K., JOHNOVÁ, M., Zavádění standardů kvality sociálních služeb do 
praxe, str. 5.
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standardy jsou z hlediska poskytovatele stěžejní. Personální standardy se 

věnují požadavkům na zaměstnance a na jejich podporu. Provozní standardy 

se soustřeďují na oblasti prostoru, kde jsou služby poskytovány, na jejich 

dostupnost apod.33

Obecně lze říci, že zatímco idea zavádění standardů byla orientována 

především na práci s klientem a podporu zaměstnanců a ještě v roce 2004 

bylo na kurzu Zavádění standardů do praxe sociálních služeb pro lidi 

s mentálním postižením zdůrazňováno, že jde hlavně o praxi a ne o psaní 

„zbytečných papírů“, že stačí zápisy z porad a podobně.34 V současné době je 

praxe taková, že některá zařízení mají vypracováno mnoho vnitřních předpisů 

a metodik úhledně vložených do šanonu a připravených pro inspekci. 

Inspekce nezřídka tyto matriály vyžadují a pouze se zápisy z porad by se 

nespokojily. V oficiálním dokumentu financovaném ze státního rozpočtu z roku 

2011 nacházíme následující požadavek na kvalitu zpracování standardů: 

„Standardy mají sloužit nejen jako metodický nástroj inspektorům kvality, ale 

mají orientovat uživatele služeb a mají být organizacemi využitelné pro 

sebeposuzování. Je nutné, aby za tuto kvalitu a konstrukci odpovídali experti 

s dostatečnou způsobilostí v metodologii výzkumu.“35 Odtud pak může 

vycházet praxe některých zařízení, například i střediska Ratolest, kdy jsou na 

pomoc zváni externí pracovníci, neboť málokterý zaměstnanec pracující 

převážně v přímé práci s klientem má dostatečnou znalost metodologie 

výzkumu. 

V lednu 20010 jsem v rámci dotazníkového šetření požádala 

zaměstnance Diakonie ČCE střediska Ratolest, aby napsali pozitiva a 

negativa, která v zavádění standardů vidí. Výsledky uvádím v následujících 

grafech.

                                                
33

Cit. ČERMÁKOVÁ, K., JOHNOVÁ, M., Zavádění standardů kvality sociálních služeb do 
praxe, str. 6.

34
Vlastní poznámky z kurzu: KAŠLÍKOVÁ, T., KLÍPOVÁ, E., Zavádění standardů do praxe 
sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením, Diakonie ČCE, duben – prosinec 2004

35
Cit. KREJČÍŘOVÁ, O., TREZNEROVÁ, I., Malý lexikon sociálních služeb, str. 25.
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Postupem času se hlavně negativní názory některých zaměstnanců 

podstatně radikalizovaly. V rámci osobních rozhovorů na toto téma někteří 

například uvedli, že se standardy staly metlou na malá zařízení, neboť jejich 

„nedodržování“ se může snadno stát záminkou pro jejich zrušení, zatímco 

státní velká zařízení si nikdo nedovolí zrušit, bez ohledu na to, co se tam 

s klienty děje, maximálně je vyměněno vedení. Další poněkud vyhrocený 

názor se týkal praxe, kdy si zařízení najímají externí zaměstnance, či zřizují 

funkce sociálních pracovníků na částečný úvazek a tito lidé se pak věnují 

standardům a lidem v přímé praxi „pouze“ předkládají výsledky své práce. To 
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je pak někdy vnímáno jako plýtvání peněz a přeplácení jedněch na úkor 

druhých.

U některých zaměstnanců pracujících s lidmi s mentálním postižením 

také čas od času dochází k tomu, že standardy chápou jako pomůcku pro 

podporu přirozené inaktivity některých lidí s mentálním postižením. Například: 

„Já si jdu vyzvednout klienta na tréning a oni mi řeknou, že ho nepřipravili, 

protože nechtěl, přitom je vždycky při cvičení šťastný, akorát mu dělá problém 

se odhodlat. Mně se kolikrát také nechce, ale překonám se a jsem pak ráda, 

že jsem šla.“36 „Dříve jsme chodili s děvčaty na pole vybírat kameny a za 

peníze od zemědělců jsme pak jezdili na vodu, teď když se jich zeptáme, tak 

na pole nechtějí a nikam nejezdíme, přitom se jim to vždy líbilo.“ 37

U lidí s mentálním postižením bývá zhoršena schopnost autoregulace, 

proto je důležité, aby je zaměstnanci byli schopní vhodně motivovat k různým 

aktivitám. Někdy je však velmi těžké odlišit, kdy ještě jednáme částečně proti 

vůli klienta s cílem umožnit mu rozvoj či aktivitu, a kdy s ním již manipulujeme, 

nebo kdy jsme již na vhodné motivování rezignovali a podporujeme ho v 

inaktivitě. 

Zde bych uvedla příklad z vlastní praxe. S klienty jsme chodili 

pravidelně na plavání, jedna klientka vždy po příchodu k bazénu odmítala 

vstoupit do vody, mačkala si oči a choulila se na kraji. Poté. co byla do vody 

vyloženě vtažena, začala se usmívat, točit se ve vodě a zpívat si a prožila 

příjemnou třičtvrtěhodinu. Z vlastní vůle by však do vody sama nevstoupila. 

S podobným modelem jednání se u lidí s mentálním postižením setkáváme 

poměrně často. Zatím co běžně autoregulační proces spočívá ve stanovení si 

cíle, zhodnocení možností jeho dosažení, zapojení kognitivní, konativní a 

emotivní složky osobnosti a vykonání potřebné aktivity k jeho dosažení i za 

                                                
36

Úryvek z rozhovoru s Bc. Petrou Jirouškovou, trenérkou sportovního klubu Českých
Paralympijských her, leden 2013.

37
Úryvek z rozhovoru s Mgr. Magdou Štolbovou bývalou zástupkyní ředitele v Domově pro lidi 
se zdravotním postižením Pístina, červen 2008.
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cenu překonání překážek,38 u lidí s mentálním postižením nezřídka chybí

reálné posouzení dosažitelnosti cíle a dostatečné volní vlastnosti k překonání 

překážek. Pokud se vrátím k mnou uvedenému příkladu, jde o to, že klientce 

se nechce do studené vody a už si neuvědomí, že pokud tam nevstoupí, 

nebude se moci účastnit jinak oblíbené aktivity. Dle Freudovské terminologie je 

podřízena pouze svému Id a ne Egu nebo Super Egu.39

V závěru této kapitoly uvádím jednu citaci, která dle mého názoru 

představuje stručnou a výstižnou charakteristiku standardů kvality sociálních 

služeb a toho, čím i přes výše naznačené problémy mají a mohou být:

 „Stanovují, jak má vypadat kvalitní sociální služba.

 Umožňují prokazatelným způsobem posoudit kvalitu poskytované 

sociální služby.

 Jsou použitelné pro všechny druhy sociálních služeb.

 Určují, že kvalita sociálních služeb se musí odvíjet od uspokojování 

potřeb a zájmů nejen uživatele, ale i zadavatelů služeb (obec, stát).

 Definují hlavní poslání sociálních služeb – snaha pomoci lidem, kteří 

jsou v nepříznivé sociální situaci.

 Zůstat rovnocennými členy společnosti a využívat jejich přirozených 

zdrojů.

 Žít nezávisle, v kontaktu s ostatními lidmi v přirozeném sociálním 

prostředí.

 S využitím potřebné podpory poskytované sociální služby naplňovat 

osobní cíle a řešit nepříznivou sociální situaci.“40

                                                
38

Srov. NAKONEČNÝ, M., Sociální psychologie, str. 29.
39

Srov. ČÁP, J., MAREŠ, J., Psychologie pro učitele, str. 121.
40

Cit. HURTOVÁ, M., Zavádění standardů kvality sociálních služeb v Domově sociálních 
služeb Slatiňany, str. 10n. 
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2. Použité metody práce

Jak jsem již nastínila v úvodu, z hlediska použitých metod lze práci 

rozdělit na dvě základní části. V první části zahrnující kapitoly: Teoretické 

vymezení problému, Použité metody práce a Vznik a vývoj Střediska Ratolest 

se opírám především o práci s odbornou literaturou, s legislativními předpisy a 

výročními zprávami střediska Ratolest. Získané poznatky místy doplňuji 

informacemi z vlastní praxe a z rozhovorů s odborníky pracujícími v sociální 

oblasti. Odborníky myslím ty, kteří delší dobu pracují nebo pracovali v 

sociálních službách pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením a mají 

ukončené alespoň bakalářské studium speciální pedagogiky. V druhé části již 

více čerpám z vlastního šetření a poznatky z odborné literatury zde již plní 

spíše funkci dokreslující. Práce je pojata jako případová studie.

Případová studie je charakteristická tím, že v ní jde: o detailní studium 

jednoho případu nebo několika málo případů.41 Případové studie dělíme dle 

zkoumaného objektu, v mé práci se jedná o studium konkrétní organizace. 

V odborné literatuře se můžeme setkat s různými odchylkami v pojetí tohoto 

typu výzkumu. Já se ve své práci řídím zásadami Yina, ten stanovil pro tvorbu 

případové studie následující kritéria: využívá více zdrojů dat, získaných 

kvalitativními i kvantitativními metodami. Zohledňuje, že je většinou více 

proměnných než námi předpokládaných, využívá předchozí teoretické 

poznatky k nasměrování sběru dat a jejich analýzy.42

Smíšený výzkum, který ve své práci využívám, je ve shodě s výše 

uvedenými požadavky, vycházím zde z kvalitativních metod sběru dat (vlastní 

praxe, pozorování, apod.) a ty propojuji s poznatky získanými kvantitativní 

metodou z dotazníků určených pro všechny zaměstnance střediska Ratolest

v přímé práci s klientem. Kombinace různých způsobů získávání informací mi 

umožnila se lépe v problematice zorientovat a postihnout ji v její celé šířce. 

Vzhledem k tomu, že zavádění standardů se v organizaci projevuje na 
                                                
41

Cit. HENDL, J., Kvalitativní výzkum, str. 104.
42

Srov. HENDL, J., Kvalitativní výzkum, str. 107n.
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různých úrovních a postupem času se mění v závislosti na vnějších i vnitřních 

okolnostech, a že se jedná o dlouhý časový úsek cca devět let, bylo využití 

více různých metod sběru dat nezbytné.

2. 1. Použité kvalitativní metody výzkumu

Výběr kvalitativních metod využitých v mé práci byl ovlivněn skutečností, 

že jsem se pohybovala v důvěrně známém prostředí. 

Pozorování je jednou ze základních metod kvalitativního výzkumu. 

Umožňuje nám zjistit, co se skutečně děje.43 V diplomové práci jsem využila 

metodu dlouhodobého, přímého a zjevného pozorování. Jednalo se o 

pozorování, při kterém jsem se zaměřila především na způsob komunikace a 

práce s klienty. Také jsem se zajímala o to, zda nedochází k rozporům mezi 

popsanými postupy práce a běžnou praxí.

Obsahová analýza může být prováděna kvalitativním nebo kvantitativním 

způsobem.44 Já využívám kvalitativní metodu a zaměřuji se především na 

změnu obsahu metodik a na jejich dodržování v praxi. Dále si všímám 

formální úpravy a jejich vlivu na práci s klienty a na hodnocení naplňování 

standardů z pohledu zaměstnanců. Primárně se zaměřuji na změny, ke kterým 

došlo v letech 2010 až 2013.

Neformální rozhovor je metoda, kterou jsem mohla využít díky dobrým 

vztahům a osobní známosti s dotazovanými. Tato forma rozhovoru spoléhá na 

spontánní generování otázek. Výhodou je, že otázky lze zopakovat i v 

průběhu času nebo při změně situace, a že je zde zohledněna i individualita 

dotazovaného.45 Pro mě bylo využití této metody výhodné, protože v době, 

kdy jsem v zařízení již nepracovala, ale nadále jsem do něj docházela, mi při 

neformálních rozhovorech někteří zaměstnanci spontánně řekli věci, které by 

                                                
43

Srov. HENDL, J., Kvalitativní výzkum, str. 191.
44

Srov. GAVORA, P., Úvod do pedagogického výzkum, str. 142.
45

Srov. HENDL, J., Kvalitativní výzkum, str. 175.
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při strukturovaných rozhovorech s největší pravděpodobností zamlčeli. Během 

rozhovorů jsem si dávala pozor, abych nekladla subjektivní či zavádějící nebo 

návodné otázky. 

Dotazník s otevřenými otázkami jedná se o metodu, jejímž produktem 

jsou odpovědi napsané respondenty, základní podmínkou je, poskytnout 

dostatek času na zodpovězení otázek. Zpracování dat se provádí obdobně 

jako u strukturovaného kvalitativního dotazování.46

Metodu otevřených otázek jsem využila k získání informací od 

koordinátorů pro zavádění standardů a sociální pracovnice. Jednalo se o 

krátký dotazník, obsahující tři otevřené otázky: 

1. Od kdy (popř.) do kdy jste ve středisku Ratolest zastával/a funkci 

koordinátora pro zavádění standardů kvality sociálních služeb?

2. Uveďte, k jakým změnám v oblasti zavádění standardů v té době 

došlo.

3. Uveďte, s jakými problémy jste se při zavádění standardů 

setkal/a.

Cílem těchto otázek bylo zmapovat průběh práce na standardech od 

doby, kdy se s jejich zaváděním začalo, až do současnosti a zjistit, zda a 

popřípadě s jakými problémy se koordinátoři ve svých funkcích setkali. 

Výsledky odpovědí na tyto otevřené otázky mi pomohly k napsání kapitoly 

Zavádění standardů do praxe v denním stacionáři střediska Ratolest.

Distribuci otázek mezi koordinátory jsem měla usnadněnou tím, že 

jedním z dotazovaných jsem byla já sama. Koordinátorku, která funkci 

vykonávala po mně, jsem o spolupráci požádala při osobním setkání 

dostatečně dopředu. Když jsem měla otázky připravené, spojila jsem se s ní 

telefonicky a na základě našeho hovoru jí je poslala e-mailem, odpověď jsem 

obdržela během několika málo dní stejným způsobem. Poslední osobě, která 

                                                
46

Srov. HENDL, J., Kvalitativní výzkum, str. 186.
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tuto funkci vykonávala a sociální pracovnici, která práci na standardech 

převzala, jsem otázky přiložila k dotazníku. Vyjádření externího pracovníka se 

mi nepodařilo získat.

Ex post facto výzkum47 je metoda, jejíž využití jsem původně neměla v 

plánu, ale při závěrečném hodnocení získaných dat a jejich retrospektivním 

vyhodnocením, jsem objevila některé závislé proměnné, s kterými jsem 

původně nepočítala. Přišly mi zásadní, a proto je v práci uvádím.

2. 2. Použité kvantitativní metody výzkumu

Dotazníkové šetření má za úkol zjištění dat a informací o 

respondentovi, jeho názorech a postojích k určitému problému. Umožňuje 

relativně rychlé získání údajů a jeho výsledky nejsou ovlivněny osobou 

tazatele. Mezi negativní stránky této metody patří menší návratnost, 

subjektivní zaměření odpovědí, hrozba špatné formulace otázek či nabízených 

odpovědí.48 Já jsem tuto techniku využila k získání informací, týkajících se 

názorů zaměstnanců střediska Ratolest na zavádění standardů kvality 

sociálních služeb v roce 2010 a v roce 2013. K získání potřebných informací 

jsem při obou šetřeních využila nestandardizovaný dotazník, jehož validitu 

jsem se pokusila zajistit pomocí pilotního šetření v okruhu mých známých, 

kteří pracují nebo pracovali v sociálních službách, dále pak konzultací s 

vedoucím práce. 

Ještě před samotnou tvorbou dotazníku jsem si určila výzkumné 

hypotézy, na které by měl dotazník odpovědět. Výzkumným problémem mé

diplomové práce je zavádění standardů do praxe ve středisku Ratolest. 

Hypotézy – vědecké předpoklady49 – mnou stanovené hypotézy uvádím 

v kapitole Analýza dotazníkových šetření z let 2010 a 2013. Jsou konkrétnější 

                                                
47

Viz PELIKÁN, J., Základy empirického výzkumu pedagogických jevů, str. 70.
48

Srov. PELIKÁN, J., Základy empirického výzkumu pedagogických jevů, str. 105.
49

Srov. GAVORA, P., Úvod do pedagogického výzkumu, str. 63.
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než výzkumné otázky a vedou celou linii výzkumu, v mém případě 

dotazníkového šetření50. Hypotézy jsem definovala na základě stanovených 

proměnných.51 Při jejich určování jsem vycházela z mých dosavadních 

zkušeností se zaváděním standardů a z informací od kolegů. 

Při sestavování dotazníku jsem se řídila zásadami, které pro správné 

konstruování stanovil M. Chráska: Patří sem především následující 

požadavky: otázky musí být formulované stručně a jasně, nesmějí být 

sugestivní, je dobré vyhnout se otázkám typu „proč“, dotazník by neměl být 

příliš rozsáhlý, při řazení položek dotazníku upřednostňujeme hledisko 

psychologické před logickým – nejdůležitější položky umisťujeme doprostřed, 

začínáme jednoduchými a konkrétními otázkami, dále pak postupujeme k 

obecnějším formulacím dotazů.52

Mnou sestavené dotazníky, vzor uvádím v přílohách č. 1 a č. 2, se 

skládaly ze tří základních částí. V první části byly uvedeny otázky identifikační, 

zjišťující pracovní zařazení dotyčného, rok nástupu do zařízení, apod. Dále 

pak obecnější otázky týkající se standardů, při jejich zodpovídání respondenti 

označovali jednu z možností. Druhá, středová část dotazníku, měla za cíl zjistit 

hodnocení naplňování jednotlivých standardů v zařízení. Zaměstnanci zde své 

odpovědi zaznamenávali do hodnotící škály, při jejím tvoření jsem dbala na to, 

aby obsahovala stejné množství pozitivních a negativních variant hodnocení a 

aby bylo možné uvést i neutrální variantu. Poslední část obsahovala otevřené 

otázky, zjišťující jaká pozitiva a negativa zaměstnanci v zavádění standardů 

spatřují. Abych zajistila co největší objektivitu odpovědí, domluvila jsem se se 

všemi respondenty, že vedení střediska předám pouze výsledky 

dotazníkového šetření, které budou zpracovány tak, aby nebylo možné určit, 

kdo a jak odpovídal.

Dotazníkové šetření proběhlo mezi všemi zaměstnanci v přímé práci s 

                                                
50

Srov. GAVORA, P., Úvod do pedagogického výzkumu, str. 63.
51

Viz GAVORA, P., Úvod do pedagogického výzkumu, str. 61n.
52

Srov. CHRÁSKA, M., Metody pedagogického výzkumu, str. 169n.
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klientem a vedením (p. ředitelkou a její zástupkyní), celkově se v roce 2010 

jednalo o sedm osob a v roce 2013 o osm osob. Všichni respondenti byli při 

jedné z mých návštěv v zařízení požádáni, aby mi v budoucnu vyplnili 

dotazník, týkající se zavádění standardů ve středisku Ratolest. Ve chvíli, kdy 

jsem měla dotazník připravený k distribuci, spojila jsem se s p. ředitelkou a 

telefonicky si s ní domluvila termín návštěvy v zařízení, kdy dotazníky 

zaměstnancům rozdám a požádám ji o některé doplňující informace a 

materiály potřebné pro mou práci. Při návštěvě jsem každému předala osobně 

prázdný dotazník a požádala o vyplnění k určitému datu. Také jsem určila dvě 

kontaktní osoby, kterým mohli respondenti dotazník předat – jedna z těchto 

osob je zaměstnankyní školy – tudíž se standardy nemá nic společného. 

Vyplněné dotazníky jsem si pak převzala od kolegyně osobně. Návratnost 

dotazníků byla vzhledem ke způsobu distribuce a dalším výše uvedeným 

okolnostem stoprocentní.

Metaanalýza je metoda, kterou mi umožnilo využít opakování 

dotazníkového šetření v rozestupu tří let, kdy porovnávám výsledky z roku 

2010 a 2013. Některé otázky ohledně metodik a otázky zaměřené na 

naplňování standardů kvality v denním stacionáři, umístěné ve středové části 

dotazníků, byly shodné.  
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3. Středisko Ratolest

3. 1. Vznik a vývoj 

V této podkapitole se zabývám vznikem střediska Ratolest a stručně 

zde nastiňuji jeho vývoj až po současnost. Vývoj zařízení a jeho finanční 

zajištění v jednotlivých letech mělo totiž nemalý vliv na práci na standardech, 

také různá zlepšení interiéru a exteriéru budovy se odráží i v práci 

s jednotlivými klienty.

Po roce 1989 nastal v naší republice velký rozvoj nestátních 

neziskových organizací, které se snažily zlepšit život lidem s postižením. 

Jednou z takto vzniklých organizací bylo i středisko Ratolest, které bylo 

zřízeno Diakonií ČCE v roce 1990 jako stacionář pro děti a mladé lidi s 

mentálním a kombinovaným postižením. Hlavním cílem bylo pomoci rodinám v 

péči o jejich děti s postižením, aniž by byly vytrženy z přirozeného rodinného 

prostředí. Prvním předsedou představenstva střediska byl Prof. PhDr. Zdeněk 

Matějček. V roce 1993 byla v rámci střediska zřízena speciální škola pro 

dětské klienty stacionáře, kteří byli zbaveni povinné školní docházky (byli 

prohlášeni za nevzdělavatelné). Roku 1996 získalo středisko od Městské části 

Prahy 10 do pronájmu další prostory v nedaleké budově. Tyto prostory byly 

využity pro zřízení výtvarné dílny pro klienty, kteří nebyli zařazeni do školy,

nebo z ní byli z nějakého důvodu vyloučeni. Od roku 2000 byl denní program 

klientů rozšířen o odpolední zájmové aktivity.53

V lednu 2004 byla speciální škola vyčleněna ze střediska a dostala 

název Speciální školy Diakonie ČCE Praha 10 – Strašnice. Od té doby se 

zařízení skládá ze dvou právně samostatných organizací, přičemž středisko 

Ratolest poskytuje sociální služby a rehabilitaci a speciální škola zajišťuje 

vzdělávání. 
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Srov. Výroční zpráva střediska Ratolest za rok 2006.
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K zásadním změnám došlo v září 2005, kdy žáci zdejší školy kteří 

přesáhli věk 20 let, museli v souvislosti s novým školským zákonem (zákon č. 

561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním a vyšším odborném 

a jiném vzdělávání), předčasně ukončit školní docházku. Pro tyto absolventy 

byla zřízena vedle výtvarné dílny další pracovní skupina pro sedm klientů. 

Celkem se jednalo o jedenáct absolventů, čtyři odešli do chráněného bydlení.

V roce 2005 také došlo k razantní změně v rámci profesního zařazení 

některých zaměstnanců denního stacionáře, kdy byli přeřazeni z vychovatelů 

na pracovníky sociální péče, což mělo za následek prodloužení jejich pracovní 

doby, zkrácení dovolené a v některých případech došlo i ke snížení platu. 

Zatímco do roku 2005 byli všichni zaměstnanci zařazeni jako pedagogičtí 

pracovníci a požadavek na vzdělání byl minimálně vyšší odborné pedagogické 

vzdělání, v současné době ve středisku nepůsobí žádný pedagogický 

pracovník a požadavky na vzdělání se řídí zákonem o sociálních službách.

V souvislosti se změnami z roku 2005 se výrazně zúžil počet zájemců o práci 

ve středisku Ratolest, v posledních dvou letech se (pravděpodobně vlivem 

stoupající nezaměstnanosti) situace zlepšila.

Od 1. 1. 2007 je středisko Ratolest registrovaným poskytovatelem 

sociálních služeb. V září 2007 také zahájila provoz školní družina pro žáky 

zdejší školy.54 Do této doby byli v ranních a odpoledních hodinách klienti 

střediska a žáci školy spojováni do jedné skupiny. 

V roce 2010 uplynulo 20 let od založení střediska Ratolest. V tomto 

roce se středisko potýkalo s největšími finančními problémy od svého vzniku.

Státní dotace, která zařízení byla Ministerstvem práce a sociálních věcí 

přidělena, byla o milión Kč nižší, než středisko pro svou činnost potřebovalo. 

Celý rok byl tedy poznamenán bojem o přežití. Vzhledem k tomu byla zrušena 

školní družina a žáci školy byli opět v době mimo vyučování zařazeni do 

stacionáře. Kapacita počtu klientů denního stacionáře byla takto navýšena na 
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Srov. Výroční zpráva střediska Ratolest za rok 2008.
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2555, toto opatření umožnilo čerpání vyšší dotace. V tomto roce se také 

středisko stalo členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.56

V roce 2011 se podařilo splatit dluhy z předchozího roku a díky sponzorům 

došlo k výraznému zlepšení vybavení střediska. Se zlepšením finanční situace 

došlo i k obnově práce na standardech kvality sociálních služeb, viz 

následující kapitola. V roce 2012 byla přilehlá zahrada vybavena posilovacími 

stroji, během těchto dvou let jinak k žádným výraznějším změnám v zařízení 

nedošlo. 

3. 2. Současná klientela střediska Ratolest

V současné době denní stacionář navštěvuje dvaadvacet klientů (celková 

kapacita je dvacet pět míst), dvanáct osob je pouze klienty střediska, ostatní 

jsou žáky zdejší Základní školy speciální a služeb denního stacionáře 

využívají pouze v době mimo vyučování a v době školních prázdnin. Celkově 

se jedná o třináct žen a devět mužů, všichni mají diagnostikováno středně 

těžké až těžké mentální postižení. To lze definovat následujícím způsobem: 

„Středně těžká mentální retardace – myšlení a řeč jsou výrazně omezené, 

stejně jako schopnosti sebeobsluhy, klienti vyžadují v tomto směru chráněné 

prostředí po celý život. Možnosti edukace se omezují na trivium, řeč je 

jednoduchá a obsahově chudá i v dospělosti, někdy dokonce zůstává na 

nonverbální úrovni.“57

„Těžká mentální retardace – výrazné opoždění psychomotorického 

vývoje je patrné již v předškolním věku, možnosti sebeobsluhy jsou výrazně a 

trvale limitované, jedinci nejsou schopni sebeobsluhy. Řečový vývoj stagnuje 

na předřečové úrovni.58

U devíti klientů se vyskytují epileptické záchvaty. Epilepsie jsou 
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Srov. Výroční zpráva střediska Ratolest za rok 2010.
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Srov. Výroční zpráva střediska Ratolest za rok 2011.
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Cit. VALENTA, M., MÜLLER, O., Psychopedie, str. 45.
58

Cit. VALENTA, M., MÜLLER, O., Psychopedie, str. 45.
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„mozková postižení různého původu, projevující se opakujícími se záchvaty s 

velmi rozmanitými příznaky, podmíněnými excesivními výboji mozkových 

neuronů.“59 U klientů střediska lze najít téměř všechny typy epileptických 

záchvatů přes pouhé zahledění se, křeče spojené se ztrátou vědomí, náhlé 

pády, až po agresivní útoky spojené s vidinami.

Ve čtyřech případech mají klienti diagnostikovanou i závažnou zrakovou 

vadu. U třech se jedná o amaurózu (nevratná ztráta zraku), které je

způsobena retinopatií nedonošených. Jedná se o odchlípnutí sítnice v 

důsledku překotného vývoje u ještě nedovyvinutého oka u předčasně 

narozených jedinců.60

U pěti klientů je diagnostikována dětská mozková obrna, „jedná se o 

neprogresivní, leč ve svých projevech nikoliv neměnné postižení vyvíjejícího 

se mozku. Postihuje motorický systém, descendentní nervová vlákna z 

motorické kůry a často se spojuje s neurokognitivními, senzorickými a 

senzitivními lézemi.“61

Dalším typem postižení, které se u klientů střediska vyskytuje, jsou 

poruchy autistického spektra, ty se rovněž projevují u pěti klientů. Autismus je

„považován za pervazivní vývojovou poruchu. Jedná se o postižení hluboké a 

vážné, které se projevuje především v oblasti komunikace, sociálního chování 

a vnímání.“62

Jeden klient má Downův syndrom a je po operaci srdce, tento syndrom 

je nejrozšířenější ze všech dosud známých forem mentálního postižení, jeho 

příčinou je aberace 21. chromozomu a projevuje se i ve fyziognomii 

postižených jedinců, často je také spojen se smyslovými poruchami a 

nemocemi srdce.63
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Cit. ŠLAPAL, R., Vybrané kapitoly z dětské neurologie pro speciální pedagogy, str. 26.
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Srov. KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., Oftalmopedie, str. 24. 
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Cit. KRAUS, J., Dětská mozková obrna, str. 21.
62

Cit. PIPEKOVÁ, J., Kapitoly ze speciální pedagogiky, str. 309.
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Srov. ŠVARCOVÁ, I., Mentální retardace, str. 140nn.
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U všech klientů se vyskytují různě závažné vady řeči, které jsou 

symptomatické pro výše uvedené diagnózy. Řeč všech klientů je postižena ve 

všech jejích rovinách (morfologicky-syntaktické, sémanticko-lexikální, 

foneticko-fonologické i pragmatické64). 

Jeden klient je částečně imobilní, zvládá pouze chůzi s oporou, po 

zařízení má naučené trasy za pomoci madel a vhodně umístěného a 

ukotveného nábytku. Dva žáci zdejší školy jsou zcela imobilní, v době pobytu 

v denním stacionáři (v odpoledních hodinách a o prázdninách) musí většinu 

času trávit ve třídě, neboť pouze tam a v rehabilitační místnosti je instalováno 

zvedací zařízení. 

Při rozdělení závažnosti postižení jednotlivých klientů podle míry jejich 

závislosti na pomoci ostatních (zákon 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláška 

505/2006 Sb.), jsou klienti zařazeni do následujících skupin: jeden má

přiznaný druhý stupeň závislosti (středně těžká), dvanáct třetí stupeň (těžká) a 

devět čtvrtý stupeň (úplná). Přímé práci s klienty se věnuje šest zaměstnanců.

3. 3. Organizace zařízení

Cílovým regionem denního stacionáře je Praha a Středočeský kraj. 

Klienti mohou do zařízení docházet každý všední den od 7.00 do 16.00 hodin, 

středisko zajišťuje stravování formou ranních a odpoledních svačin a obědů. 

Program střediska je následující: mezi sedmou a osmou hodinou sem 

přivádějí rodiče většinu klientů. V této době je volný program, který se skládá 

z poslechu hudby, rozhovorů se zaměstnanci, samostatné práce.

Od osmi hodin je v jídelně pro všechny přítomné pořádána půlhodinová 

bohoslužba, která je maximálně přizpůsobena možnostem klientů. Skládá se 
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Srov. KLENKOVÁ, J., Logopedie, str. 37nn.
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z hraní na kytaru a zpěvu, krátké modlitby, verše z Bible, nebo z převyprávění 

krátkého příběhu a z jeho dramatizace, které se účastní i klienti. Účast není 

pro nikoho povinná.

V půl deváté se všichni rozcházejí do svých skupin (žáci do tříd). 

V zařízení v současné době existují dvě pracovní skupiny. Jedna funguje 

přímo v budově, kde je i škola a jídelna, a je tvořena pěti klienty od 23 do 28

let. Jedná se o absolventy zdejší speciální školy, kteří již ukončili školní 

docházku. Náplní této skupiny jsou hlavně různé pracovní činnosti, mezi které 

patří: praní, věšení a žehlení ručníků a ostatního prádla, příprava 

jednoduchých pokrmů, péče o květiny a práce na zahradě. Dále je program 

této skupiny doplněn o mentální trénink, zpěv, výtvarné techniky, apod.

Druhá pracovní skupina, kterou navštěvuje sedm klientů, je umístěna 

v budově přes ulici a je tvořena (až na dvě výjimky) lidmi, kteří buďto nikdy 

nebyli zapojeni do systému školního vzdělávání, nebo z něj brzy odešli. 

Věkový průměr klientů této skupiny je nyní 31 let, jsou zde lidé od 23 do 40 let. 

Skupina zde existuje již od roku 1996, pět klientů sem dochází od začátku. 

Hlavní pracovní náplní této skupiny je výroba různých rukodělných předmětů, 

které jsou pak prodávány na trzích nebo v galeriích. Jedná se většinou o práci 

s keramikou, Fimem, textilem, papírem, a podobně. Výtvarné techniky jsou 

voleny tak, aby se na finálním výrobku mohli co nejvíce podílet sami klienti, i 

přesto mnoho věcí musí dodělávat zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že je 

potřeba zajistit celkový rozvoj schopností klientů a alespoň částečně je 

připravit na možný život mimo rodinu (v týdenním nebo celoročním pobytovém 

zařízení), bylo již před jedenácti lety začleněno do programu této skupiny 

vaření. Jednou týdně si klienti se zaměstnanci sami vaří oběd. Klienti se učí 

základům nakupování, krájení a základním postupům při vaření. Taktéž je do 

týdenního programu zařazen mentální tréning, péče o květiny a od roku 2007 

se klienti učí prát i v automatické pračce, která byla zařízení sponzorsky 

poskytnuta přímo na dílnu. Při všech činnostech se zaměstnanci snaží 

zohledňovat individuální možnosti klientů a pracovat na jejich dalším rozvoji, 
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k čemuž slouží i plány osobního rozvoje, které jsou vypracovávány pro 

každého klienta zvlášť, vždy na začátku školního roku, a pak jsou průběžně 

vyhodnocovány a doplňovány. Tyto plány zohledňují přání klientů. (To platí pro 

klienty obou skupin.)

V rámci dopoledního programu jsou některé aktivity společné pro školu 

i denní stacionář. Patří sem úterní cvičení v nedaleké tělocvičně, středeční 

plavání, čtvrteční možnost účastnit se canisterapie a páteční vyjížďky na 

koních (každá skupina jede cca 1x za měsíc). 

Denní stacionář nabízí svým klientům i další aktivity v podobě 

odpoledních zájmových skupin, které vedou zaměstnanci střediska. Jednotlivé 

aktivity probíhají během celého týdne často i souběžně, vždy od čtvrt na dvě 

do dvou hodin a jsou zaměřeny na různé oblasti: komunikaci, skupinové 

cvičení, výtvarné činnosti, zpěv a počítače. Do jednotlivých skupin jsou klienti 

rozdělováni podle svých zájmů a schopností, v čase mezi půl třetí a čtvrtou 

hodinou jsou vyzvedáváni rodiči nebo zákonnými zástupci, v této době je 

program přizpůsoben počtu a typu klientů, kteří zůstávají v zařízení. Klienti, u 

nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav, docházejí v rámci zařízení jednou až 

dvakrát týdně na individuální rehabilitaci.

Od roku 2004 se denní stacionář věnuje zavádění Standardů kvality 

služeb do sociální práce, s čímž souvisí i větší zabývání se otázkou, co je pro 

klienty skutečně užitečné, především pro jejich další uplatnění v životě. Jelikož 

se jedná o lidi se závažným mentálním a kombinovaným postižením, kteří 

nikdy nebudou moci žít samostatně, je během celého dne kladen důraz na to, 

aby byli co nejsamostatnější především v sebeobsluze.
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4. Zavádění standardů do praxe v denním stacionáři 

střediska Ratolest

V následujících kapitolách mé diplomové práce se již budu daleko více 

než o poznatky z odborné literatury opírat o informace z dotazníkových šetření 

mezi zaměstnanci denního stacionáře a koordinátory pro zavádění standardů, 

kteří zde působili nebo působí. Dále se opírám o vypracované metodiky, o 

zprávy od inspekčních týmů, o poznatky z diskuzí, ze seminářů týkajících se 

této problematiky a o vlastní zkušenosti se zaváděním standardů ve středisku 

Ratolest. Také zde využívám informace, které jsem získala z neformálních 

rozhovorů se zaměstnanci. Při zjišťování informací potřebných pro 

vypracování následujícího textu bylo velkou výhodou, že jsem se pohybovala 

ve známém prostředí. I po odchodu na mateřskou dovolenou jsem pravidelně, 

zhruba jedenkrát za dva měsíce, po předchozí dohodě, zařízení navštěvovala. 

Při návštěvách jsem během neformálních rozhovorů s vedením střediska, jeho 

zaměstnanci a klienty získávala informace, týkající se chodu zařízení. 

Vzhledem k tomu, že všichni znali téma mé bakalářské práce a následně 

diplomové práce, a že jsem zde déle než tři roky působila jako koordinátor pro 

zavádění standardů, ochotně mě vždy informovali o novinkách v této oblasti.

4. 1. Počátky práce na standardech

Jedním z prvních kroků při zavádění standardů byla účast ředitelky 

střediska v roce 2003 na kurzu Diakonie ČCE, který se týkal zavádění 

standardů do praxe. Své poznatky pak předávala ostatním ředitelům některých 

středisek Diakonie ČCE. Se zaváděním standardů se v zařízení začalo během 

roku 2004, kdy se ředitelka střediska, její zástupkyně a vychovatelka denního 

stacionáře zúčastnily semináře „Zavádění standardů do praxe sociálních 

služeb pro lidi s mentálním postižením“. Tento seminář probíhal pod vedením 

JUDr. Taťány Kašlíkové od dubna do prosince 2004, šlo o osm dvoudenních 

setkání. Během těchto kurzů se zjišťovalo, co již v zařízení funguje a co je 

potřeba změnit či doplnit. 
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V zařízení již některé základní myšlenkové a pracovní idey odpovídaly 

proudu, který představují humanizační, normalizační a integrační snahy 

obsažené ve standardech. První a poměrně významnou změnou bylo 

upuštění od familiární komunikace, kdy klienti zaměstnance běžně oslovovali 

„teto“, „strejdo“. Po vzájemné dohodě se ustálilo oslovování křestním jménem,

popř. počátečním písmenem jména, a vzájemné tykání, oslovování „teto“ 

přetrvávalo pouze u jedné klientky, která již do zařízení nedochází. Také bylo 

opuštěno od toho, aby se klienti při pohybu mimo zařízení drželi za ruce a 

tvořili dvojice. Více se začalo dbát na dodržování soukromí klientů při 

využívání toalety, klienti začali být poměrně důsledně vedeni k tomu, aby si 

zavírali dveře. Jinak nebylo nutné zásadně přebudovávat základní metody a 

postupy práce, ale bylo potřeba zaměřit se na písemné zpracování již 

zavedeného a na vylepšení některých oblastí péče.

V zařízení byla zavedena funkce koordinátora pro zavádění standardů. 

Problémem bylo, že až do roku 2011, kdy tato funkce byla nahrazena funkcí 

sociální pracovnice a přijetím externího poradce v oblasti standardů, se 

nepodařilo vymezit její konkrétnější podobu. Zaměstnanec, který jako 

koordinátor působil, měl dohlížet na aktuálnost vypracovaných dokumentů, 

případně iniciovat jejich změny, dále měl upozorňovat na případné 

nesrovnalosti mezi tím, co je napsáno a co se dělá v praxi, a také měl 

proškolovat v oblasti standardů nové zaměstnance. Tyto povinnosti však 

nebyly nikde písemně zakotveny. Dalším problémem bylo, že koordinátor měl 

všechny tyto úkoly splňovat během své běžné pracovní doby, neměl totiž pro 

výkon této funkce stanoven žádný čas v pracovním úvazku. Odměňování za 

vykonanou práci v této oblasti bylo většinou jednorázové, ve formě odměn.

Od roku 2004 do roku 2011, kdy došlo k razantní změně, se v této 

funkci vystřídaly tři osoby. První ve funkci působila od listopadu 2004 do února 

2008, kdy odešla na mateřskou dovolenou. V tomto období byly vypracovány 

veškeré metodiky, které se ke standardům v zařízení vztahovali, až do roku 

2011, některé byly v roce 2009 mírně aktualizovány. Také se začalo s 
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proškolováním nových zaměstnanců v oblasti standardů. 

4. 2. Vliv konzultací nad úrovní naplňování standardů kvality 

na středisko Ratolest

V zařízení v letech 2005 až 2006 proběhly dvě konzultace nad úrovní 

naplňování standardů kvality. Jedná se o podpůrný nástroj Ministerstva práce 

a sociálních věcí, kdy není cílem sankcionování zařízení, ale jeho podpora a 

příprava na inspekci. Průběh a hodnocení by mělo být totožné s inspekcí 

kvality, kterou musí absolvovat každý registrovaný poskytovatel sociálních 

služeb. První proběhla 14. 6. 2005 a druhá 18. 9. 2006. (Závěrečné zprávy 

uvádím v příloze č. 3).

Na základě připomínek prvního konzultačního týmu došlo ke změně 

strategie dalšího rozvoje zařízení. V roce 2005 se uvažovalo o přístavbě 

jednoho patra na stávající budovu a zřízení pobytového oddělení, či 

vybudování prostor pro poskytování respitní péče. Od tohoto velkorysého 

projektu bylo upuštěno, především z důvodů finančních, nevyhovujících 

statických posudků na budovu a také proto, že zřízení této služby by do jisté 

míry odporovalo standardům. Nepodporovalo by návaznost na další služby, a 

někteří žáci a klienti by pak mohli strávit většinu života v jednom zařízení. Dále 

byla změněna definice cílové skupiny na věkové ohraničení do třiceti pěti let.

V souvislosti se zaváděním standardů bylo zcela změněno pojetí 

individuálních plánů klientů, které se do roku 2003 tvořily dle školního modelu. 

Od roku 2004 do roku 2011 se zaměstnanci snažili vždy zaměřit na jednu 

oblast, která je pro klienta důležitá. (Příloha č. 4 a č. 5) Nové plány se skládaly 

ze dvou částí. První část tvořily tabulky s vypsanými oblastmi sebeobsluhy a 

komunikace a u každého klienta byla křížkem označena úroveň, na jaké 

jednotlivé úkony zvládá. Druhá část obsahovala popis dlouhodobých cílů a 

jeden, popř. dva konkrétní cíle na rok, a popis jak při naplňování bude 

postupováno. Plány jsou psány jednou ročně a v případě potřeby jsou 
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doplňovány. U některých klientů je však vzhledem k závažnosti jejich postižení 

a věku těžké nějaké cíle stanovit. 

Při určování osobních cílů si je v ideálním případě klient na základě 

rozhovoru určil sám, nebo se zaměstnanci pokusili vytipovat oblasti, které byly 

pro klienta důležité a mohly přispět k jeho větší samostatnosti. Pak byly na 

základě pozorování vybrány dva až tři cíle a klient si z nich určil, ten který se 

mu nejvíce líbil. Pokud si klient nebyl schopen sám vybrat, byly cíle 

konzultovány a určovány ve spolupráci se zákonnými zástupci. V případě 

nejasností ohledně postupu při naplňování cílů měl hlavní slovo klíčový 

pracovník. Doporučení z první konzultace bylo zaměřeno na zlepšení 

praktického využití a hodnocení těchto plánů. Proto musel vždy na konci 

měsíce klíčový pracovník zkontrolovat, zda skutečně dochází k naplňování 

plánu a zda jsou postupy v něm uvedené aktuální. Písemné hodnocení 

probíhalo dvakrát ročně. Po zohlednění dalších připomínek byla v zařízení 

umístěna schránka, kam mohou zákonní zástupci klientů (popř. klienti) své 

připomínky a stížnosti dávat anonymně. Do směrnice, týkající se podávání 

stížností byl doplněn kontakt na nezávislou veřejnou instituci. 

Poslední změnou provedenou na základě první konzultace bylo, že 

pracovníci na dílně museli veškerý příjem a výdej materiálu na tvorbu výrobků 

zaznamenávat do skladových karet. Prodané výroby byly evidovány již dříve, 

nově se začaly evidovat i výrobky určené jako dárky pro dárce, sponzory, atp. 

Evidence veškerého materiálu byla pro zaměstnance značně časově náročná.

Vzhledem k tomu, že tyto evidenční karty nikdo (ani vedení střediska) 

nekontroloval, došlo mezi roky 2009 a 2010 k spontánnímu upuštění od 

vyplňování.

Na základě konzultace z 18. 9. 2006 došlo opět ke změně definice 

cílové skupiny. Cílovou skupinu denního stacionáře střediska Ratolest se stali 

lidé se středně těžkým, těžkým mentálním a kombinovaným postižením ve 

věku od osmnácti do šedesáti čtyř let. Při příjmu klientů je brán zřetel na 
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věkové složení ve skupině.65 S věkovým rozmezím od osmnácti do šedesáti 

čtyř let se však většina zaměstnanců neztotožňuje. Klienti ani jejich zákonní 

zástupci nejsou motivováni k hledání pobytového zařízení. Snížení věkové 

hranice však tři z dotazovaných inspektorů nedoporučili, s odkazem na 

ustálené věkové hranice uživatelů, které jsou od osmnácti do dvaceti šesti let 

a pak od dvaceti šesti až do šedesáti čtyř let. Tyto kategorie jsou uvedeny 

v registru poskytovatelů sociálních služeb. Dva inspektoři zastávali názor, že 

je v zásadě možné stanovit si jinou věkovou hranici pro cílovou skupinu, ale 

poskytovatel pak musí být schopen toto rozhodnutí odůvodnit dostatečně 

silnými argumenty.

Další připomínky se týkaly nesrovnalostí, vycházejících z propojení 

denního stacionáře a školy, tyto problémy se podařilo dočasně vyřešit

otevřením školní družiny v roce 2007. Do roku 2010 fungovaly obě organizace 

odděleně. V roce 2010 však byla školní družina z finančních důvodů zrušena a 

žáci školy se opět v době mimo vyučování stali klienty střediska. 

V souvislosti se standardy, a na základě doporučení konzultačního 

týmu, se v zařízení začala provádět manažerská supervize. Během let 2004 –

2008 také proběhly dva pokusy o skupinovou supervizi pod vedením externího 

supervizora. Oba pokusy skončily „fiaskem“. Ani jedna supervize nevyřešila 

žádný problém, nepomohla k lepší motivaci zaměstnanců k práci, ale naopak 

pro ně znamenaly tyto pokusy ztrátu času nad rámec jejich pracovních 

povinností. První kolektivní supervizi vedla studentka pátého ročníku fakulty 

Humanitních studií obor řízení a supervize. Příčiny neúspěchu mohly být 

následující: 

 Většina zaměstnanců k supervizi přistupovala s nedůvěrou a někteří ji 

hned z počátku bojkotovali.

 Zkušenosti supervizorky nebyly na takové úrovni, aby situaci zvládla. 
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Srov. Ratolest. DIAKONIE ČCE. www.ratolest.wz.cz [online]. 2007 [cit. 2013-01-16]. 
Dostupné z: wwww.ratolest.wz.cz/onas.html 
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 Problém mohl být i v nejasné zakázce střediska.

 Supervize se odehrávala zároveň pro zaměstnance školy a střediska a 

za účasti vedení.

Druhý pokus skončil po třech kolektivních setkáních, kdy supervizor 

odstoupil od smlouvy, protože si uvědomil, že vedení supervizí ve středisku 

Ratolest, jehož je Diakonie ČCE zřizovatelem, by mohlo být ve střetu zájmů 

s jeho funkcí v dozorčí radě Diakonie ČCE. Od té doby žádný další pokus o 

externí supervizi neproběhl.

V roce 2007 se konalo v rámci zařízení také několik sezení nad 

standardy, kdy zaměstnanci diskutovali nad jejich pojetím v praxi. Tato setkání 

byla iniciována koordinátorem pro zavádění standardů a byla určena pro 

všechny zaměstnance denního stacionáře. Cílem bylo lepší pochopení 

standardů a sjednocení pohledu na ně a sjednocení metod práce s klientem 

tak, aby v případě inspekce nedocházelo k nedorozuměním. Jako se to stalo 

při druhé konzultaci, kdy jedna zaměstnankyně řekla, že se s individuálními 

plány v podstatě nepracuje i přesto, že bylo jejich naplňování cca jednou 

měsíčně ústně hodnoceno a dvakrát do roka byly vyhodnocovány písemně. 

Ostatní popsali výše uvedenou praxi.

Z hlediska práce nad jednotlivými metodikami byla toto setkání velmi 

málo efektivní, ale na druhou stranu zde byla otevřena různá témata z praxe. 

Například jak postupovat, když klientka chce i mimo zařízení chodit s šátkem 

uvázaným na „piráta“, což jí velmi nesluší a podtrhujete její mongoloidní rysy. 

Zde se pak vytvořily dva tábory zaměstnanců, kdy jedni zastávali názor, že 

ven by měla chodit „slušivě“ upravená, abychom ji chránili před zbytečnou 

stigmatizací. Druhý tábor upozorňoval na to, že mnoho lidí z intaktní 

společnosti se také strojí všelijak a nikdo jim v tom nebrání. Tyto diskuze však 

většinou nevedly k žádnému jasnému výsledku. Spíše zaměstnance nutily nad 

problémy přemýšlet z různých stran, jak pak konkrétní situaci vyřeší, většinou 

záleželo na klíčovém pracovníkovi. Ve výše uvedeném příkladu byla učiněna 
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dohoda, že se pracovník pokusí klientce taktně naznačit, že rozpuštěné vlasy 

jí sluší víc a pak ji nechá samotnou rozhodnout.

4. 3. Změny v přístupu k práci na standardech 

Od roku 2008 došlo k určité stagnaci na práci na standardech kvality. 

Tuto skutečnost potvrdili i koordinátoři, kteří působili ve své funkci od března 

2008 do září 2011. V roce 2009 došlo pouze k aktualizaci některých metodik, 

dle vyjádření tehdejšího koordinátora šlo spíše o slovíčkaření, aby se vykázala 

alespoň nějaká činnost. Z výsledků dotazníkového šetření z roku 2010 

vyplynulo, že noví zaměstnanci přestali být s problematikou standardů obecně 

seznamováni. Byli seznamováni pouze s již vypracovanými metodikami. Na 

otázku, kde jste se se standardy seznámil/a, totiž ze sedmi respondentů 

pouze tři uvedli, že ve středisku Ratolest, všichni tito zaměstnanci v zařízení 

pracovali již v roce 2004. Zaměstnanci, kteří nastoupili po roce 2008, se se 

standardy seznámili jinde. Pozitivní je, že všichni se otázkou standardů kvality 

již zabývali. Výsledky odpovědí na otázku, kde jste se se standardy 

seznámil/a, uvádím v grafu. Respondenti si vybírali z předem daných 

možností, mohli označit více variant, toho využila pouze jedna osoba.

Hlavní příčinou toho, že v této době nebylo v práci na standardech dále 
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pokračováno, je že se ústředí Diakonie ČCE rozhodlo zavést jednotnou 

dokumentaci pro všechna střediska, kterých je zřizovatelem (jde zhruba o 30 

zařízení). Toto opatření by znamenalo, že veškerá práce na standardech, 

která do té doby v jednotlivých organizacích proběhla, by byla zbytečná. Proti 

tomuto návrhu se všichni vedoucí pracovníci ohradili a po dlouhých diskusích 

ústředí tento návrh zavrhlo.

Poslední koordinátor ve své funkci působil od října 2009 do září 2011. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o dobu, kdy zařízení řešilo existenční 

problémy, protože v roce 2009 dostalo pouze 40% dotací oproti předchozímu

roku, nebyl oblasti standardů věnován žádný čas. Finanční krizi se podařilo 

dočasně vyřešit zvýšením ceny služby o cca 100%. Tímto drastickým 

navýšením poplatků podmiňoval Magistrát hlavního města Prahy poskytnutí 

dalších dotací. Určitou kompenzací pro klienty a jejich zákonné zástupce může 

být prodloužení otevírací doby střediska v době omezeného provozu (o 

prázdninách). Otevírací doba při omezeném provozu je nyní nově od osmi do 

šestnácti hodin, dříve to bylo pouze od osmi do patnácti hodin. Dalším

zachraňujícím krokem bylo zrušení školní družiny a zařazení žáků školy 

v době mimo vyučování do denního stacionáře, čímž byla jeho kapacita uměle 

zvýšena ze třinácti na dvacet pět klientů.

V letech 2009 až 2010 také vzrostly požadavky ze strany ústředí 

Diakonie ČCE na odevzdávání a předkládání různých písemných zpráv a 

analýz od jednotlivých ředitelů diakonických zařízení. Výsledkem bylo, že 

práce na standardech, která byla vykonána v letech 2004 až 2008, ztratila

veškerou kontinuitu. Také skutečnost, že v těchto letech v zařízení neproběhla 

žádná inspekce kvality služeb, a ani v současné době ještě není středisko 

vypsané v inspekčním plánu, přispěla k tomu, že v září 2011 byl na dohodu o 

provedení práce přijat externí odborník na standardy. Zároveň bylo na šest 

hodin týdně zřízeno místo sociální pracovnice (tuto funkci vykonává 

zaměstnanec, který je po zbytek úvazku zaměstnán jako pracovník sociální 

péče). Tito dva pracovníci tedy začali pracovat na tvorbě standardů zcela od 
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počátku, jejich práce se týká především formálního zpracovávání dokumentů 

vztahujících se k této problematice. 

V této době opět došlo k přeformulování cílové skupiny, poslání a cílů 

služby. Cílová skupina byla rozšířena o věkovou kategorii dětí, dříve byl 

stacionář určen pro lidi od osmnácti do šedesáti čtyř let. V současné době je 

věkové rozmezí od šesti do šedesáti čtyř let. Dříve cílovou skupinu tvořili lidé 

se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, nyní není rozsah 

mentálního postižení blíže specifikován. Také zmizelo negativní vymezení 

skupiny lidí, které nelze přijmout, jednalo se o zcela imobilní klienty a o 

agresivní klienty. Středisko jako celek není plně vybaveno pro práci se zcela 

imobilními klienty a kvůli agresivním výpadům byl v roce 2010 jeden s klientů 

vyloučen. 

Při změně poslání se spíše jednalo o přeformulování původní myšlenky. 

Pro srovnání uvádím poslání z roku 2009 a z roku 2012.

„Posláním střediska Ratolest je poskytování podpory lidem s mentálním 

a kombinovaným postižením k co největšímu rozvoji jejich schopností. 

Usilujeme o jejich sociální začlenění a připravujeme je k jejich maximálnímu 

osamostatnění se.“66

Aktuální poslání je: „Diakonie ČCE – středisko Ratolest v Praze 10 

poskytuje sociální služby denního stacionáře. Podporujeme děti, mládež a 

dospělé lidi s mentálním a kombinovaným znevýhodněním. Pomáháme a 

podporujeme je při získávání a uchování dovedností tak, aby byli v maximální 

možné míře samostatní a mohli prožívat svůj život důstojně podle svých přání 

a potřeb.“67

Co se týká cílů, došlo také spíše k přeformulování již řečeného, z cílů 
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Cit. Výroční zprava střediska Ratolest z roku 2009.
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Cit. Ratolest. DIAKONIE ČCE. www.ratolest.wz.cz [online]. 2007 [cit. 2013-01-16]. Dostupné 
z: http://www.ratolest-stredisko.cz/res/data/001/000305.pdf?seek=1296897746
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byla vyřazena podpora rodiny a cíle byly doplněny o kritéria naplňování. Viz 

příloha č. 6.

Jak vyplývá z výše uvedeného, došlo ke změnám i v rámci 

zaznamenávání denních aktivit klientů. Dříve byly pořizovány zápisy o denních 

činnostech do sešitu, kam se zapisovalo, co který klient dělal. Nyní má každý 

klient svou tabulku, viz příloha č. 7, kam jsou zaznamenávány denní aktivity 

(individuální, skupinové a k nim jsou přiřazováni „smajlíci“ (pozitivní, neutrální, 

negativní). Také opět došlo ke změně v individuálním plánování, ukázku 

nového plánu uvádím v příloze č. 8 (ukázky všech tří typů plánu jsou pro 

stejnou klientku). V neposlední řadě došlo k přepracování a rozšíření 

veškerých metodik a dokumentů, které byly doplněny o velké množství tabulek 

a o obrazové materiály, i po formální stránce došlo k výrazným úpravám. 

Každý dokument má vlastní titulní stránku s barevně vytištěným logem 

zařízení a jednotlivé metodiky na sebe lépe navazují. Zařízení má také z roku 

2012 vypracovaný seznam, kde je přesně zaznamenáno, které dokumenty 

jsou zde zpracovány, kde jsou uloženy a které je ještě potřeba doplnit. Dále

došlo k obnovení pravidelných schůzek nad standardy. K těmto poradám se 

zaměstnanci příliš nevyjadřují, čtyři je chápou spíše jako nutné zlo, ostatní 

jako seznámení s vypracovanými dokumenty.

Skutečnost, že se v roce 2011 podařilo získat finanční prostředky na 

externího metodika a ustanovit pro práci na standardech funkci sociální 

pracovnice na částečný úvazek, se asi nejvýrazněji projevila na nárůstu 

písemných materiálů ke standardům. Zatímco původně mělo zařízení 

vypracováno cca 60 stran metodik ke standardům (seznam jednotlivých 

předpisů uvádím v příloze č. 9), v současné době jich má cca 250 stran. Tomu,

zda tyto změny přispěly i ke zkvalitnění praxe, a jak je hodnotí zaměstnanci, 

se věnuji v následující kapitole.

Z dotazníkových šetření a z rozhovorů se zaměstnanci vyplynulo, že 

došlo k určitému rozkolu ve vztahu mezi pracovníky, kteří se standardům 

věnují profesionálně a pracovníky v přímé práci s klientem. Sociální 
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pracovnice jako největší problém při zavádění standardů uvedla: „Každý 

člověk vidí standardy jinak, většinou jako zlo!!!“ Přitom, jak vyplývá 

z následujícího textu, všichni (až na jednoho zaměstnance) na zavádění 

standardů vidí i pozitiva. Spíše jim vadí aktuální způsob práce na nich ve 

středisku Ratolest. Jeden zaměstnanec, který zde pracuje již od roku 1997 a 

vždy byl vůči svému zaměstnavateli velmi loajální, ke standardům řekl: 

„Standardy jsou svět sám pro sebe. Svět, kterému nerozumím a nechci do něj 

patřit. Je to stát ve státě. Tady je to teď takové drahé hystericky opečovávané 

miminko zamčené ve skříni, aby mu někdo neublížil. Popisuje se tam pomalu, i 

kdy se otočíme doprava a kdy doleva. Tím by se mohl zabývat jenom duševně 

chorý člověk.“ Další zaměstnanec řekl: „Dřív jsem byl při těch poradách o 

standardech aktivní, ale když jsem s něčím nesouhlasil, tak jsem za to byl 

vlastně potrestán, že jsem musel vymyslet jiný návrh. Ten pak většinou 

z nějakého důvodu neprošel a takhle třeba třikrát, pak to prošlo a po pár 

měsících to zase změnili, jak chtěli.“ 

Z rozhovorů vyplynulo, že většina zaměstnanců funkci externího 

metodika a sociální pracovnice na jednu stranu vítá, na druhou stranu však 

mají pocit, že metodické zpracování je zbytečně obsáhlé a že se na 

zpracování standardů vydává zbytečně moc peněz, aniž by došlo 

k objektivnímu posouzení kvality a potřebnosti této práce ve vztahu 

k finančním výdajům a k času, který mu dva pracovníci věnují. V současné 

době má již sociální pracovnice na svou práci vyčleněno místo původních 

šesti dvanáct hodin týdně. Ředitelka zařízení současný styl práce považuje za 

naprosto bezproblémový a k aktuálnímu stavu ohledně standardů uvedla: „Nás 

to stálo spoustu peněz, ale jsme hrdí na to, jak to teď máme vypracované“. 

Z tohoto důvodu se také vedení zařízení rozhodlo, že dostupné metodiky 

mohou být zpřístupněny pouze ve středisku Ratolest v tištěné podobě a není 

žádoucí je v práci citovat, neboť jsou považovány za knowh hauw organizace.
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5. Analýza dotazníkových šetření z let 2010 a 2013

Dotazníková šetření měla mimo získání výše uvedených informací za 

cíl verifikovat či falzifikovat následující hypotézy:

Hypotéza č. 1: Zařízení má vypracováno dostatečné množství metodik, které 

vedou k naplňování standardů kvality sociálních služeb.

Hypotéza 1. 1: Metodiky jsou naplňovány v praxi.

Hypotéza č. 2: Změny v práci na standardech v uplynulých třech letech 

nevedly k výrazným změnám v hodnocení jejich naplňování ze strany 

zaměstnanců.

Hypotéza č. 3: Změny v práci na standardech v posledních třech letech

nevyvolaly pouze pozitivní změny.

Při hodnocení verifikace či falzifikace hypotéz využívám toho, že 

hypotéza č. 1 a č. 1.1 platily pro obě dotazníková šetření, tato skutečnost mi 

pomáhá porovnat výsledky v rozestupu tří let, porovnáváním výsledků se též 

zabývám při ověřování hypotézy číslo dvě, týkající se naplňování jednotlivých 

standardů v zařízení.

5. 1. Interpretace výsledků - hypotéza č. 1

Zařízení má vypracováno dostatečné množství metodik k naplňování 

standardů kvality sociálních služeb.

Tato hypotéza byla verifikována. Je však zajímavé, že již v roce 2010 

všichni zaměstnanci v přímé práci s klientem považovali množství existujících 

dokumentů za dostačující, vedení zařízení (ředitelka a její zástupkyně) 

zastávalo opačný názor. V současné době množství metodik hodnotí všichni 

jako dostatečné. Viz grafy č. 2 Množství metodik – hodnocení zaměstnanci.
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Z mého šetření v roce 2010 – porovnání vypracovaných směrnic a 

požadavků uvedených ve standardech – vyplynulo, že v zařízení chybí 

„pouze“ písemně zpracovaný dokument, který by řešil situace, kdy dojde k 

porušení práv klienta a není zde jasně definovaný systém nápravy. Také 

nebyla aktualizována struktura pracovních míst a značné rezervy byly i 

v oceňování zaměstnanců. V současné době (leden 2013) v zařízení schází 

doplnit strukturu a počet pracovních míst. Chystá se sjednocení pravidla pro 

systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců a doplnění 

vzdělávacího plánu organizace, zde se čeká na požadavky z ústředí Diakonie

ČCE.

V dotazníkovém šetření z ledna 2013 mě také zajímalo, jak 

zaměstnanci hodnotí rozdíly v metodikách z roku 2010 a 2013. Na tuto otázku 

odpovídalo již pouze pět zaměstnanců, ostatní původní metodiky neznali, 

protože se zaměstnanci střediska stali až po roce 2011. Z těchto pěti 

zaměstnanců čtyři uvedli, že původní metodiky byly dostatečné. Jeden označil 

možnost, „nedokážu posoudit“. Jednalo se o zaměstnance, který do zařízení 

nastoupil v roce 2009, kdy se již nikdo nevěnoval proškolování nových 

zaměstnanců v oblasti standardů, a standardy byly v této době na okraji 

zájmu, protože středisko řešilo existenční potíže. 

Na otázku, k jakým největším změnám v rámci metodického zpracování 

došlo, a jak se tyto změny projevily v praxi, tři zaměstnanci uvedli, že nové 

dokumenty jsou systematičtější, lépe strukturované a více na sebe navazují. 

Dva zaměstnanci zmínili změny v individuálním plánování. (Této problematice 
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se budu věnovat podrobněji v následujícím textu.) Jeden zaměstnanec 

upozornil na skutečnost, že přibylo mnoho „papírování“, někdy na úkor klientů. 

Co se týká zlepšení praxe, pouze ředitelka zařízení uvedla, že společně 

s vypracováním nových metodik došlo i ke zkvalitnění práce s klientem. 

Ostatní čtyři respondenti uvedli, že v běžné praxi k žádným výrazným změnám 

nedošlo.

Hypotéza č. 1. 1: Jednotlivé metodiky jsou naplňovány v praxi.

Tato hypotéza byla při obou dotazníkových šetřeních verifikována. 

V lednu 2010 šest ze sedmi respondentů na otázku, zda jsou vypracované 

metodiky dodržovány v praxi, označilo odpověď ano a jeden spíše ano, 

v lednu 2013 sedm zaměstnanců uvedlo, že ano a jeden označil možnost 

spíše ano, viz graf.

Zde bych však uvedla, že v běžné praxi lze nalézt různé drobné rozpory 

mezi tím, co je napsáno a co se skutečně s klienty dělá. Například již v cílech 

služby má zařízení uvedenou podporu komunikace i za pomoci využití 

alternativní komunikace.68 V současné době jsou však tyto možnosti 

využívány pouze u dětí. U dospělých klientů bylo od využívání Makatonu 

upuštěno i přesto, že v roce 2010 byl tento komunikační systém hodnocen u 

dvou klientů jako užitečný. 

                                                
68

Srov. Ratolest. DIAKONIE ČCE. www.ratolest.wz.cz [online]. 2007 [cit. 2013-01-16]. 
Dostupné z: http://www.ratolest-stredisko.cz/denni-stacionar/
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Také co se týká podpory společenského začleňování, došlo 

v uplynulých letech k určitým omezením. Tato omezení úzce souvisejí se 

změnami v dané lokalitě. Hlavní změnou bylo omezení využívání městské 

hromadné dopravy. To souvisí s tím, že zařízení má možnost od roku 2007 

využívat služeb městské části Praha 10 pro svoz občanů se znevýhodněním. 

Zatímco zpočátku této služby bylo využíváno pouze pro imobilní žáky školy a 

částečně imobilní klienty zařízení, postupně došlo k tomu, že je tato služba 

využívána k naprosté většině cest po Praze a pro všechny klienty při 

pravidelných cestách na plavání a na vyjížďky na koních. Také došlo 

k omezení samostatného nakupování klientů. Dříve se klienti učili samostatně 

nakupovat na místním tržišti, kde byla možnost se s jednotlivými prodejci 

domluvit na spolupráci. V roce 2011 však toto tržiště bylo zrušeno. 

Samostatné nakupování v místní samoobsluze je pro klienty v podstatě 

nemožné. S výraznými úpravami a zkvalitněním vybavení zahrady patřící 

k zařízení, také došlo k omezení procházek po okolí.

I přesto však nelze říci, že by zařízení vytvářelo skleníkové prostředí. 

Klienti střediska spolu se zaměstnanci jezdí každý týden na plavaní do 

plaveckého stadionu Slavie, na vyjížďky na koních do Toulcova dvora a během 

roku navštěvují různé kulturní akce. Každý rok zařízení pořádá týdenní 

ozdravné pobyty. Využívání městské hromadné dopravy je z hlediska 

organizace a bezpečnosti některých klientů dosti náročné. Tudíž se nelze divit, 

že zaměstnanci rádi využívají možnosti odvozu od městské části.

V dotazníku mě také zajímalo, jak se zaměstnanci na tvorbě metodik 

podílejí. Pět z dotázaných zaměstnanců uvedlo, že se na tvorbě metodik 

podílí. Z těchto pěti se tři podílejí dostatečně a dva méně než by chtěli. Tři 

zaměstnanci uvedli, že se na tvorbě metodik nepodílejí, jeden z nich by se do 

jejich tvorby, ale rád zapojil. Zaměstnanci se s metodikami seznámili jejich 

tvorbou (5), přečtením (6), na poradách ohledně standardů (6), respondenti 

mohli uvést více možností. Co se týká vlastní znalosti metodik, která byla 

hodnocena jako ve škole od výborné až po nedostatečnou, pět zaměstnanců 
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uvedlo dobrou znalost a tři velmi dobrou, viz graf. 

5. 2. Interpretace výsledků - hypotéza č. 2

Změny v práci na standardech v uplynulých třech letech nevedly k 

výrazným změnám v hodnocení jejich naplňování ze strany 

zaměstnanců.

Z následujících zjištění vyplývá, že tato hypotéza byla falzifikována. I 

přesto, že již v roce 2010 bylo naplňování jednotlivých standardů zaměstnanci 

hodnoceno poměrně na vysoké úrovni, došlo z hlediska zaměstnanců 

v uplynulých třech letech ještě ke zlepšení. Jak ale vyplývá z výše uvedeného, 

toto zlepšení se spíše týká formální než praktické stránky dodržování 

jednotlivých standardů. Ke každému standardu uvádím název a krátkou 

charakteristiku a grafické znázornění hodnocení zaměstnanců z let 2010 a 

2013. K úrovni naplňování jednotlivých standardů připojuji ještě krátký 

komentář.

Standard 1. Cíle a způsoby poskytování služeb 

Standard č. 1 je věnován cílům a způsobům poskytování služeb – jsou zde 

stanoveny základní požadavky na poskytovanou službu a na to, aby 
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organizace měla jasně a stručně popsáno co a komu nabízí.69

Požadavky standardu č. 1 jsou z velké části splněny, zařízení má 

definován tzv. veřejný závazek – údaje, které jsou v něm obsažené, jsou 

shodné ve všech veřejně přístupných dokumentech (letáky, výroční zprávy, 

webové stránky a metodiky). Klienti střediska a zaměstnanci společně chodí 

nakupovat do okolních obchodů, navštěvují různá divadelní představení, 

koncerty, chodí plavat na plavecký stadion Slávie, apod. O omezení cest MHD 

a možnosti samostatného nakupování jsem se již zmiňovala v předchozím 

textu. Oproti roku 2010 již nejsou veškeré metodiky (směrnice) zaměstnancům 

přístupné v elektronické podobě na ploše počítače umístěného v místnosti pro 

ně určené. V současné době jsou k dispozici pouze ve vytištěné podobě 

v uzamykatelné skříni, ke které však má každý zaměstnanec volný přístup. 

Každý zaměstnanec podpisem potvrzuje, že byl s metodikami v tištěné 

podobě seznámen. Domnívám se, že v oblasti, které se věnuje standard č. 1,

nedochází k vážnějším rozporům mezi tím, co je napsané a praxí. 

Standard 2. Ochrana práv uživatelů 

Standard č. 2 se zabývá ochranou práv uživatelů. Dodržování práv uživatelů 

všech sociálních služeb musí být v souladu se všemi právně závaznými 

dokumenty - Listina základních práv a svobod (Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) 

atd. .70

                                                
69

Srov. Standardy kvality sociálních služeb. MPSV [online]. 2009 [cit. 2013-01-10]. Dostupné 
z: http://www.mpsv.cz/cs/5963
70

Srov. Standardy kvality sociálních služeb. MPSV [online]. 2009 [cit. 2013-01-10]. Dostupné 
z: http://www.mpsv.cz/cs/5963 
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Oblasti ochrany práv uživatelů je v zařízení věnováno hodně 

dokumentace, která je i ve většině případů dodržována v praxi. Někdy dochází 

k mírnému narušování soukromí klientů, např. při použití toalety, kdy potřebují 

dopomoc, apod. Z dokumentů poukazujících na dodržování práv klientů 

odkazuji pouze na ty základní, zmínky o respektu a rovnoprávném přístupu ke 

klientům lze totiž nalézt téměř ve všech směrnicích. Za základní lze považovat 

následující směrnice: etický kodex, prevence restriktivních opatření, evidenci 

použití restriktivních opatření, ochrana práv uživatelů, střety zájmů a možnosti, 

jak jim předcházet, přijímání darů. Zde je věnován prostor i tomu, jak se 

zachovat v případě poskytování drobných dárků ze strany klientů či jejich 

zákonných zástupců. Další důležitý dokument se věnuje otázce nakládání s 

osobními údaji klientů a zaměstnanců zařízení. V roce 2010 v zařízení chyběly

písemně zpracované mechanizmy nápravy, pokud dojde k porušení práv 

klienta, nyní již je tato oblast dostatečně po metodické stránce ošetřena.

Standard 3. Jednání se zájemcem o službu

Standard č. 3 upravuje jednání se zájemcem o službu. Cílem naplňování 

tohoto standardu je, aby byl zájemce (popř. zákonný zástupce) ještě před 

uzavřením smlouvy podrobně seznámen se všemi podmínkami poskytování 

služby. Je důležité, aby si obě strany ujasnily, jakým způsobem bude služba 

poskytována, co bude cílem a jak jej bude dosaženo.71

                                                
71

Srov. Standardy kvality sociálních služeb. MPSV [online]. 2009 [cit. 2013-01-10]. Dostupné
z: http://www.mpsv.cz/cs/5963 
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Jednání se zájemcem o službu má zařízení písemně ošetřeno.

Informace o poskytované službě jsou dostupné na internetu, oproti roku 2010 

došlo ke zlepšení v tom, že nyní je online dostupný i ceník služeb. Služby jsou 

nabízeny pomocí informačních letáků a za pomoci ředitelů základních škol 

speciálních na Praze 10. Určitý problém v oblasti tohoto standardu představuje 

vzhledem k charakteru cílové skupiny stanovení osobního cíle zájemce o 

službu. Osobní cíl je většinou konkrétně stanoven až v individuálním plánu. 

Otázka jak, zájemce pro něj srozumitelně seznámit se službou byla vyřešena, 

když zájemci dostali možnost strávit v zařízení týden bez uzavření závazné 

smlouvy. (Tento zkušební týden je smluvně ošetřen zvlášť.) Podle mínění 

zaměstnanců je to jediná možnost, jak případnému klientovi umožnit, aby 

poznal, zda je pro něj služba vhodná. Fotografie, piktogramy, písemný či 

slovní popis lidem se středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením 

většinou nestačí. Přesto byla veškerá dokumentace v uplynulých třech letech 

o piktogramy, fotografie a obrazový materiál rozšířena.

Standard 4. Smlouva o poskytování služby

Standard č. 4 se věnuje smlouvě o poskytování služby. Smlouva musí 

obsahovat veškeré důležité informace, včetně osobního cíle, který by měl být 

pomocí služby dosažen.72
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Srov. Standardy kvality sociálních služeb. MPSV [online]. 2009 [cit. 2013-01-10]. Dostupné 
z: http://www.mpsv.cz/cs/5963 
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Jediným oprávněným zástupcem střediska pro uzavření závazné

smlouvy je ředitelka. Smlouva o poskytování služby je uzavírána vždy 

písemně s klientem, popř. se zákonným zástupcem, a je evidována. Zákonný 

zástupce se účastní jednání před i při uzavření dohody a upozorňuje na 

případnou nesrozumitelnost pro klienta. Veškerý postup ohledně uzavírání 

smlouvy o poskytování sociální služby je v zařízení písemně zpracován. O 

problematice stanovování osobního cíle jsem se zmiňovala výše.

Standard 5. Individuální plánování průběhu služby

Do standardu č. 5 je zahrnuto plánování a průběh služby. Poskytování služeb 

se řídí možnostmi a schopnostmi klientů a je přiměřeně plánováno.73

                                                                                                                                            

73
Srov. Standardy kvality sociálních služeb. MPSV [online]. 2009 [cit. 2013-01-10]. Dostupné 
z: http://www.mpsv.cz/cs/5963 
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Z hlediska hodnocení zaměstnanců v roce 2010 dopadlo naplňování 

tohoto standardu v zařízení nejhůře. A to i přesto, že na základě 

vypracovaných dokumentů mělo zařízení splňovat všechna kritéria vztahující 

se k jeho naplnění. S pravidly individuálního plánování již tehdy úzce 

souvisela úloha klíčového pracovníka a vymezení jeho kompetencí. Problém 

na základě rozhovorů se zaměstnanci představovalo stanovování 

individuálních cílů klientů, kteří často nejsou schopni své osobní cíle 

formulovat, a u některých si zaměstnanci nejsou jistí, zda nějaké vyšší cíle 

vůbec mají, neboť na pokusy o motivaci k novým činnostem reagují nelibostí. 

V současné době všichni zaměstnanci uvádějí, že je tento standard zcela 

naplněn a to i přesto, že dva respondenti uvedli, že individuální plánování u 

některých klientů spočívá spíše v uspokojování jejich libostí či nelibostí, 

v zařízení jsou od roku 2011 nové individuální plány. Více se této otázce věnuji 

při posuzování hypotézy č. 3. 

Standard 6. Dokumentace o poskytování sociální služby

Standard č. 6 klade důraz na správné nakládání s osobními údaji klientů.74

Otázce osobních údajů je v zařízení věnována dostatečná pozornost 

jak po formální tak praktické stránce. S osobními údaji je nakládáno citlivě a 

obezřetně. Oproti roku 2010 došlo ke změně v souhlasu s využitím fotografií 

pro propagační účely zařízení. Zatímco dříve byl souhlas či nesouhlas dáván 

plošně na dvanáct měsíců a pravidelně byl v měsíci září aktualizován, 
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Srov. Standardy kvality sociálních služeb. MPSV [online]. 2009 [cit. 2013-01-10]. Dostupné 
z: http://www.mpsv.cz/cs/5963 
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v současné době je vyžadován souhlas či nesouhlas na každou fotografii 

zvlášť. 

Standard 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytovaných 

služeb 

Obsahem standardu č. 7 jsou stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování 

sociálních služeb.75

Dokument týkající se stížností byl již v roce 2010 zpracován poměrně 

obsáhle a obsahoval vše potřebné z hlediska kritérií ke standardům. 

Problémem je převedení informací do srozumitelné podoby pro klienty, 

v posledních třech letech byl dokument přepracován a rozšířen o obrazové 

přílohy „smajlíky“. I když jsou klienti motivováni k vyjadřování svých 

připomínek a stížností, tak si nestěžují. Zaměstnanci jsou tak odkázáni na 

sledování a vyhodnocování chování klientů a rozpoznávání jejich libosti či 

nelibosti. K tomu také aktuálně slouží denní záznamy spokojenosti klientů 

s jednotlivými aktivitami, viz příloha č. 7. Za posledních sedm let nemá 

zařízení evidované žádné písemné stížnosti. Neiniciovalo je ani zřízení 

schránky v roce 2007 u vchodu do střediska, kam je možné vkládat stížnosti 

anonymně, ani doplnění dokumentace o obrazové materiály v roce 2011.
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Standard 8 Návaznost poskytované sociální služby na další 

dostupné zdroje

Standard č. 8 se věnuje návaznosti na další zdroje. Zařízení musí uživatele 

podporovat v kontaktu s přirozeným prostředím.76

Vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení poskytující své služby 

ambulantně, nehrozí zpřetrhání rodinných vazeb. Zařízení se také snaží 

klienty začleňovat do přirozeného prostředí formou různých aktivit mimo 

zařízení, viz výše. Problémem je, že klienti ani jejich zákonní zástupci nejsou 

příliš motivováni k využívání následných sociálních služeb k přechodu do 

pobytových zařízení či podporovaného zaměstnání. Někteří klienti do zařízení 

docházejí od jeho vzniku (jedná se o pět osob a o čtyři absolventy zdejší 

speciální školy) a oni sami ani jejich zákonní zástupci situaci neřeší. Je tedy 

možné, že někteří zde zůstanou až do doby, kdy jejich rodiče přestanou péči o 

ně zvládat, a pak se bude narychlo hledat nouzové řešení. Sociální pracovnice 

se dle svých slov snažila zpočátku (rok 2011) na toto téma se zákonnými 

zástupci klientů mluvit a nabízet jim své služby i v rámci jednání s úřady, nikdo 

z denního stacionáře však o její pomoc nestál. Proto se převážně věnuje 

standardům a případně poskytuje rady v rámci rané péče, kterou středisko 

Ratolest také poskytuje. Je zajímavé, že i přes výše uvedené skutečnosti 

došlo z hlediska zaměstnanců v hodnocení tohoto standardu k pozitivnímu 

posunu. Když jsem na toto téma se zaměstnanci zavedla hovor, ukázalo se, 

že došlo ke změně ve vnímání tohoto standardu. Dříve jej zaměstnanci více 

chápali ve vztahu přechodu do dalších typů sociálních služeb, kdyžto dnes jej 

                                                
79

Srov. Standardy kvality sociálních služeb. MPSV [online]. 2009 [cit. 2013-01-10]. Dostupné 
z: http://www.mpsv.cz/cs/5963 



60

skutečně vnímají jako využívání veřejných institucí.

Standard 9. Personální a organizační zajištění sociální služby

Standard č. 9 se zabývá především personálním zajištěním služeb, strukturou,

počtem a kvalitou zaměstnanců.77

V zařízení schází doplnit strukturu a počet pracovních míst, jinak má 

všechny potřebné dokumenty v pořádku. Služba je po personální stránce, co 

se týká počtu zaměstnanců relativně dobře zajištěna. Oproti roku 2010 došlo i 

ke zlepšení v oblasti vzdělanostní úrovně zaměstnanců. V roce 2010 zde byl 

v přímé práci zaměstnán jeden pracovník se základním vzděláním, dva měli 

ukončené středoškolské vzdělání a dva vyšší odborné. V letech 2009 až 2011 

se příliš nedařilo obsadit pozici pracovníka sociální péče schopným 

zaměstnancem, vystřídali se zde tři vyloženě problémoví zaměstnanci a až 

v roce 2011 se podařilo kolektiv opět stabilizovat. To však také může souviset 

se zlepšením finanční situace střediska. V současné době mají dva 

středoškolské vzdělání a čtyři vyšší odborné. Ředitelka zařízení má 

vysokoškolské magisterské studium a zástupkyně vysokoškolské bakalářské.

Standard 10. Profesní rozvoj zaměstnanců

Standard č. 10 upravuje možnosti profesního růstu a odměňování 

zaměstnanců.78
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V zařízení v současné době zbývá dopracovat pravidlo pro finanční a 

morální ohodnocení pracovníků a vzdělávací plán organizace. Jinak jsou 

všechny požadované materiály vypracovány a uplatňovány i v praxi.

Zaměstnanci jsou pravidelně ústně hodnoceni při manažerských 

supervizích, tam také bývá dohodnut plán profesního rozvoje, který většinou 

spočívá v absolvování vybraného kurzu. Pracovníci mají možnost své 

připomínky ke službě vyjadřovat během porad, supervizí nebo i při běžném 

provozu. Komunikace mezi vedením a zaměstnanci více méně funguje, někdy 

se vyskytují rozpory, které jsou způsobeny rozličnými zájmy obou skupin. 

Zaměstnanci jsou oceňováni především ústně, či drobnými dárky (Vánoce, 

ozdravné pobyty), na výraznější finanční ohodnocení často chybí peníze. 

Určitou odměnou za práci může být pro některé pracovníky možnost 

absolvovat různé kurzy, které jsou mu plně zaměstnavatelem hrazeny. 

Jediným nesplněným kritériem je, že v zařízení není možnost externí 

supervize.

Standard 11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální 

služby

Předmětem standardu č. 11 je místní a časová dostupnost služby.79
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Služby jsou poskytovány stále na jednom místě. Budova zařízení se 

nachází nedaleko stanice metra i tramvaje, středisko bohužel nemá vyhrazená 

parkovací místa. Vyhrazený prostor pro zaparkování je pouze pro jeden 

automobil, což někdy způsobuje menší potíže. S otevírací dobou a s 

omezeným provozem zařízení v době prázdnin jsou všichni zájemci podrobně 

seznámeni ještě před uzavřením smlouvy. Záleží tudíž na nich, zda se 

rozhodnou pro využívání této služby, či si zvolí jinou. V posledních letech v 

této oblasti nebyly zaznamenány žádné připomínky. Na druhou stranu také 

v posledních třech letech došlo k výraznému snížení počtu dní, kdy je denní 

stacionář během roku zcela uzavřen.

Standard 12. Informovanost o službě 

Standard č. 12 je věnován informovanosti o službě.80
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Veřejnost je o činnosti střediska Ratolest informována především 

pomocí propagačních materiálů, webových stránek a výročních zpráv. Zařízení 

se snaží vejít ve známost i prodejem výrobků klientů denního stacionáře na 

trzích, pořádáním dnů otevřených dveří a účastí na různých projektech Prahy 

10. O jeho činnosti také průběžně vycházejí články v místních novinách. 

Nakolik jsou však takto podané informace srozumitelné pro cílovou skupinu, 

nelze objektivně posoudit. Oproti mému šetření v roce 2010 došlo ke zlepšení 

webových stránek zařízení, na stránky byly doplněny principy poskytování 

služby a ceník.

Standard 13. Prostředí a podmínky 

Standard č. 13 se zabývá prostředím a podmínkami poskytování 

služeb.81

Ve vnitřních prostorách střediska stále existují i přes velmi pozitivní 

hodnocení zaměstnanců určité rezervy, které jsou však podmíněny 

prostorovými a finančními možnostmi zařízení. Problémy jsou následující: 

chybí místnost, kde by se klienti mohli v soukromí pohodlně převlékat (na 

chodbě je jedna převlékací „kabinka“), využilo by se více sociálních zařízení 

(bezbariérové WC), zvedací a přemisťovací zařízení pro zcela imobilní klienty 

není instalováno v celém zařízení, výtvarná dílna nemá bezbariérový vchod a 

vzhledem k počtu klientů nedisponuje ani dostatečně velkou šatnou. Všechny 
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prostory jsou však upravené a vždy uklizené, za úklid odpovídá konkrétní 

zaměstnanec. V letech 2009 – 2012 došlo k výrazným rekonstrukcím obou 

budov zařízení (zateplení, nová střecha, kompletní úprava fasád apod.) také 

zahrada se dočkala výrazných úprav. Byla zde zřízena pergola se 

zastřešeným posezením, zahradní houpačka a také přibyly cvičící stroje a 

trampolína.

Standard 14. Nouzové a havarijní situace

Ve standardu č. 14 je kladen důraz na řešení nouzových a havarijních 

situací. Naplňování tohoto standardu nutí poskytovatele k zamýšlení se nad 

tím, co vše se může během výkonu služby stát a hledat dopředu optimální 

řešení.82

Zařízení má k problematice nouzových a havarijních situací 

vypracovanou velmi podrobnou metodiku, se kterou jsou všichni zaměstnanci 

seznámeni, pravidelně jednou ročně také probíhá povinné školení BOZP. 

Problém je opět s převedením informací do podoby srozumitelné klientům. 

V posledních třech letech byly tyto informace doplněny o obrazový materiál a 

jsou mimo jiné vyvěšeny ve vestibulu zařízení. V zařízení také cca jednou do 

roka probíhají i tzv. cvičné poplachy. K zaznamenávání nouzových a 

havarijních situací je vytvořen zvláštní formulář. 
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Standard 15. Zvyšování kvality sociálních služeb

Standard č. 15 se zabývá zvyšováním kvality služeb.83

Poskytované služby jsou v současné době v souladu s deklarovaným 

veřejným závazkem. Pro splnění všech kritérií k naplňování tohoto standardu

by bylo dobré zpřehlednit možnosti hodnocení služby ostatními subjekty 

(všichni zaměstnanci, zástupci dalších zájmových skupin). Dalším dílčím 

problémem je, že v zařízeních pro lidi se středně těžkým, těžkým mentálním a 

kombinovaným postižením, často chybí jasný a spolehlivý nástroj pro 

zjišťování kvality služeb. Jak jsem již zmiňovala výše, klienti ani jejich rodiče si 

nestěžují. Zaměstnanci mohou spokojenost či nespokojenost poznávat pouze 

z reakcí klientů, které však často nejsou adekvátní. Před nekvalitní službou 

zařízení do jisté míry ochraňuje skutečnost, že zaměstnanci pracují vždy 

alespoň ve dvojici se skupinou klientů, tudíž na sebe svým způsobem 

navzájem „dohlížejí“. K určitému zkvalitnění také mohlo přispět každodenní 

hodnocení spokojenosti klientů. 
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5. 3. Interpretace výsledků - hypotéza č. 3

Změny v práci na standardech v posledních třech letech nevyvolaly 

pouze pozitivní změny. 

Tato hypotéza byla verifikována, viz grafy a následující text.

Jak vyplývá z předchozího textu, došlo podle hodnocení zaměstnanců ke 
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zlepšení v oblasti naplňování téměř všech standardů. Praxe však zůstala 

v podstatě nezměněna, jediný kdo uvedl, že došlo k pozitivním změnám i při 

práci s klienty, je ředitelka zařízení. 

Všichni, až na jednoho respondenta (který nezaznamenal žádné pozitivní 

změny), uvedli jako pozitivní změnu zkvalitnění dostupné dokumentace. Jako 

pozitivní byly hodnoceny i lepší možnosti plánování, lepší přehlednost o 

klientech, denní záznamy práce s klienty – lepší možnost práci s nimi vykázat, 

přijetí externího pracovníka a doplnění metodik o obrazový materiál. 

Na druhou stranu šest z osmi respondentů upozornilo na nepřiměřený 

nárůst mnohdy zbytečné administrativy. Čtyři zaměstnanci v přímé práci

dokonce uvedli, že nárůst administrativy je tak velký, že se někdy přímá práce 

s klientem odsouvá trochu do pozadí. „S nadsázkou jsme vlídné slovo vyměnili 

za papíry.“. Pouze sociální pracovnice a ředitelka nezaznamenaly žádné 

negativní změny v oblasti zavádění standardů.

Jako zbytečné jsou zaměstnanci hodnoceny například velmi obsáhlé 

individuální plány, ve kterých se některé informace opakují (např: oblasti a 

postupy jsou rozpracovány v první i třetí části individuálního plánu, viz příloha 

č. 8, souhlas s uveřejňováním jednotlivých fotografií, zaznamenávání např. 

epileptických záchvatů, či použití restriktivních opatření do minimálně dvou 

tabulek- denní hodnocení + speciální tabulka). Rozpaky také budí informovaný 

souhlas s oslovováním příloha č. 10 – dříve bylo oslovování klientů ošetřeno 

v jedné směrnici tím, že se s klienty ještě před nástupem do zařízení 

domluvíme na vzájemném oslovování, přičemž upřednostňujeme tykání a 

oslovování křestním jménem, ale vždy budeme respektovat klienta. Nyní je 

s klientem proveden standardizovaný rozhovor – mnozí jej nezvládnou a poté 

informovaný souhlas klient stvrzuje vlastním podpisem nebo grafickým 

znakem. To v praxi znamená, že dle slov jednoho ze zaměstnanců - „se dá 

klientovi do ruky tužka a on tam něco načárá, jako třeba (jméno klientky)“,

která je nevidomá a podpis s ní nikdy nebyl trénován.
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Ambivalentní postoj zaujímají dva zaměstnanci k individuálním plánům, 

kdy uvádí, že osobní cíle v nich uvedené nyní skutečně vycházejí z přání 

klientů, ale zároveň dodávají, že u některých pak jde pouze o uspokojování 

jejich libostí, což je nikam neposouvá. V zařízení je někdy úzkostlivě dbáno na 

to, aby nedošlo k porušení „práv“ nebo lépe řečeno momentální spokojenosti 

klientů, takže nejsou dostatečně motivováni k jakékoliv činnosti, což v 

důsledku znamená, že jsou určitým způsobem podporováni v jejich přirozené 

pasivitě a není jim umožněn další rozvoj. Na tento problém v pochopení 

standardů jsem již upozorňovala v kapitole Standardy kvality sociálních služeb 

ve vztahu k lidem s mentálním postižením. Domnívám se, že pokud v denním 

stacionáři klienti tráví šest až osm hodin, tak by s nimi mělo být vhodným 

způsobem pracováno, za pomoci nabídky více různých aktivit, společné práce,

a podobně.

V příloze č. 11 uvádím osobní cíle nevidomé klientky se středně těžkým 

mentálním postižením a s autistickými rysy, jak byly zaznamenány jejím 

klíčovým pracovníkem. Ten k tomu řekl: „Já jsem tam měl zmírnění 

autoagresivních tendencí, ale na to mi řekla (externí metodik na standardy), že 

je to můj cíl a ne… (klientky). (Externí metodik na standardy) … mi ještě řekla, 

že ona už se třeba ve svém věku taky nechce učit nic nového. Tak jsem tam 

dal odpočinek, poslech hudby, pití čaje a na jaře přidám cvičení na venkovních 

strojích, ale když jí dám vybrat, tak si stejně vybere odpočinek nebo čaj. Tak 

nevím.“

V odborné literatuře bývá stanovování osobních cílů chápáno jako základ 

spolupráce vedoucí ke zlepšení klientovy situace, nezřídka se píše o tzv. „cíli 

spolupráce. Tedy něčem, na čem se s klientem domluvíme. Termín dává 

poskytovateli a uživateli partnerské postavení při jeho vyjednávání.“84 Dle 

mého názoru jsou tedy výše uvedené osobní cíle stanovené dosti nešťastně. 
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Zde se však opět dostávám k problematice objektivního posouzení naplňování 

standardů, nejen v oblasti individuálního plánování. 

Výše uvedené cíle schválil člověk, který klientku zná, má dostatečné 

odborné vzdělání v oblasti speciální pedagogiky i standardů a má i osobní 

zkušenost s inspekcí kvality. Přesto cíl zmírnění autoagresivních projevů 

zavrhl, byť pokud by se tohoto cíle podařilo dosáhnout, bylo by to pro klientku

nesporným přínosem. Vzhledem k výše uvedenému jsem požádala o 

objektivní hodnocení cílů bývalou učitelku klientky, která se již od roku 2007 

věnuje zavádění standardů v jiném zařízení pro lidi s mentálním a 

kombinovaným postižením a má také vlastní zkušenost s inspekcí, která u 

nich již proběhla. Její vyjádření uvádím v příloze č. 12. Z komentáře vyplývá, 

že zmírnění autoagresivních projevů je žádoucí, a že současné cíle kromě 

potřeby vhodné stimulace pomocí hudby, jsou spíše postavené na echoláliích 

než na skutečných potřebách klientky. Zde je jasně vidět, jak obtížné je pro 

některé klienty vypracovat dobrý individuální plán, a že mnohdy se ani 

odborníci v dané problematice neshodnou.

Jako negativum také jedna pracovnice uvedla, přejmenování ranních 

bohoslužeb na zpívání, rehabilitace na cvičební místnost apod. Zatímco ve 

změně označení jednotlivých místností nespatřuji žádné pozitivum ani 

negativum, tak přejmenování bohoslužeb na zpívání mi přijde velmi zavádějící. 

Obsah těchto půlhodinových programů zůstal stejný (zpěv písní 

s náboženskou tématikou, čtení příběhu z Bible, dramatizace, modlitba), proto 

tuto aktivitu nelze nazývat pouze zpíváním. Účast na těchto setkáních nikdy 

nebyla povinná, do roku 2007 měli zákonní zástupci možnost klienty přivádět

až po skončení tohoto programu a od roku 2007 mohli klienti zůstávat ve 

společnosti jednoho pracovníka v jiné místnosti. Zatímco u státních organizací 

je vyžadována apolitičnost a anáboženskost, tak u církevních organizací se 

nezřídka určitá duchovní aktivita očekává a ani z hlediska standardů v tom 

nelze vidět problém, pokud je ovšem tato činnost jasně deklarována a 

nazývána pravým jménem.
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Na závěr této kapitoly lze konstatovat, že ve středisku Ratolest došlo 

v uplynulých třech letech v oblasti standardů k velkému posunu, a že je dobře, 

že se zde opět touto problematikou začali zabývat. Jednotlivé metodiky jsou 

skutečně propracovány do nejmenších detailů a po formální stránce jsou 

bezchybné. Externí metodik a sociální pracovnice průběžně jednotlivé 

metodiky doplňují a aktualizují a mají přesně zpracováno, co ještě schází. 

Rozsah a obsah metodik však působí trochu neživotně, jedná se o obrovské 

množství papírů, které se dají detailně přečíst jen s obtížemi. 

5. 4. Interpretace výsledků - shrnutí

Jak vyplývá z předchozího textu zavádění, naplňování a hodnocení 

úrovně naplňování standardů kvality služeb představuje složitý problém 

ovlivňovaný mnoha proměnnými. I přestože se tímto tématem zabývám 

dlouhodobě a snažím se ho pojímat průřezově, tak jsem po shrnutí všech 

získaných poznatků objevila souvislosti, s kterými jsem původně nepočítala.

Toto retrospektivní hodnocení závislosti či nezávislosti různých 

proměnných by se dalo nazvat ex post facto výzkumem.85 Při zpětném 

hodnocení všech získaných informací se ukázalo, že práce na standardech 

není primárně ovlivněna blížící se inspekcí, ale finanční situací střediska. Dále 

pak hraje roli momentální složení pracovního týmu a nezanedbatelný není ani 

vliv ústředí Diakonie ČCE. 

Dalším zajímavým zjištěním bylo, že hodnocení naplňování jednotlivých 

standardů dle hodnocení zaměstnanců není primárně založeno na běžné praxi 

práce s klientem, ale na intenzitě práce na jednotlivých metodikách. V roce 

2010 bylo naplňování standardů hodnoceno hůře než v roce 2013, a to i 

přesto že podle odpovědí z dotazníkového šetření z roku 2013 všichni, až na 

jednoho dotazovaného uvedli, že k žádným výrazným změnám v práci 

s klientem nedošlo. K nejvýraznějším změnám došlo v oblasti individuálního 
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plánování, i když, z hlediska úrovně naplňování byl tento standard 

zaměstnanci hodnocen na 100% jako zcela naplněn, tak dva v odpovědích na 

následující otevřené otázky vyjádřili pochybnosti nad správností stanovených 

individuálních cílů některých klientů.

Celkově lze říci, že hodnocení zaměstnanců z roku 2013 ohledně 

úrovně naplňování jednotlivých standardů je značně optimistické, na jednotlivé 

rozpory jsem již poukazovala výše. Z patnácti standardů je 10 hodnoceno 

100% jako zcela naplněno a u ostatních ve čtyřech případech vždy jeden 

respondent uvedl, že je naplněn částečně a u jednoho uvedli dva

zaměstnanci, že je naplněn částečně. Je otázkou, zda lze skutečně takto 

vysoké úrovně naplňování jednotlivých standardů dosáhnout.

K rozdílům v hodnocení v průběhu tří let vedla především změna v 

přístupu k práci na standardech. Výsledky však dále mohly být ovlivněny 

následujícími skutečnostmi. V roce 2010 se, dle vyjádření p. ředitelky, většina 

respondentů po rozdání dotazníků začala o standardy aktivně zajímat –

zapůjčení metodických příruček. V té době se v zařízení na standardech kvůli 

finančním problémům nepracovalo. V roce 2013 však zaměstnanci dotazníky 

vyplňovali ve stejné době, kdy měli svým podpisem potvrdit znalost aktuálních 

metodik. Tudíž lze předpokládat, že vzhledem k vysoké úrovni těchto 

materiálů, nebylo jejich hodnocení naplňování standardů zcela objektivní, 

neboť více vycházelo z teorie než z běžné praxe. Na druhou stranu 

v otevřených otázkách respondenti sami upozorňovali na některé problémy a 

z jejich odpovědí bylo zřejmé, že se nad nimi zamýšleli a odpovídali poctivě 

(podrobněji viz výše).

V běžné praxi došlo k určitému uvolnění při pracovních aktivitách 

klientů, klienti mají větší prostor pro nicnedělání a méně aktivit jim je přímo 

plánováno. Tuto změnu lze dobře ilustrovat na následující ukázce běžné 

praxe. Dříve, tzn. od roku 2001 (kdy jsem do zařízení nastoupila) do roku 

2011, si klienti cca jednou za měsíc sami myli židle v dílně nebo ve cvičné 
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kuchyni. Průběh byl následující: zaměstnanci řekli dnes je potřeba umýt židle 

a rozdaly jednotlivé úkoly dle schopností klientů (připravit do kbelíků teplou 

vodu, podat houbičky apod.), potom si každý klient umyl svou židli, 

zaměstnanci myli zbývající nebo pomáhali těm, co činnost samostatně 

nezvládali. Poté si všichni uvařili oblíbený nápoj (čaj, kapučíno, kávu apod.). 

Při mé poslední návštěvě v lednu 2013 měli klienti na výběr, kdo bude židle 

mýt. Přihlásil se jeden klient, který však spíše židle pouze namáčel, zatímco 

ostatní byli ve vedlejší místnosti. Poté následoval společný oběd a odpočinek. 

Po něm se jeden ze zaměstnanců ptal vybraných klientů, kdo z nich půjde 

židle domýt, nikdo z oslovených zájem neprojevil a tak zůstaly židle neumyté. 

Zde se vlastně vracím k nevyřešené otázce z první kapitoly, kde je hranice 

mezi respektováním klienta a podporou jeho inaktivity.

Díky velké pomoci a otevřenosti zaměstnanců zařízení a vlastní praxi 

v něm se mi podařilo detailně zmapovat problematické oblasti v oblasti 

zavadění standardů a nastavit tak zrcadlo nejen středisku Ratolest, ale i jiným 

zařízením, kde se potýkají s podobnými problémy. Jak jsem se však již 

zmiňovala v úvodní kapitole, nelze v této oblasti najít jasný a bezchybný vzor 

podle kterého se máme řídit, přesto se domnívám, že takto detailní analýza 

problému může vést ke změně pohledu na některé otázky v oblasti sociální 

péče.
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6. Shrnující závěry

6. 1. Odpovědi na výzkumné otázky – shrnutí

Po obsahové stránce bylo cílem výzkumu nalézt odpovědi na následující

otázky:

1) Jaký je vliv zavádění standardů kvality sociálních služeb na běžný provoz 

denního stacionáře střediska Ratolest?

2) Jak naplňování jednotlivých standardů hodnotí zaměstnanci zařízení?

3) K jakým změnám v jejich hodnocení došlo v průběhu času cca 3. let, a co 

tyto změny ovlivnilo?

Odpověďmi na tyto otázky se detailně zabývám v předchozích 

kapitolách. Co se týká vlivu zavádění standardů kvality sociálních služeb na 

běžný provoz střediska Ratolest, lze závěry stručně shrnout do následujících 

tvrzení:

 Nejvíce změn v přístupu ke klientům a práci s nimi se odehrálo 

v prvních dvou letech zavádění standardů (rok 2004 – 2005).

 Od roku 2004, kdy se se zaváděním standardů začalo, bylo třikrát 

změněno pojetí individuálních plánů klientů a třikrát byla změněna 

cílová skupina klientů. 

 V posledních dvou letech se výrazně zvýšily finanční výdaje na práci na 

standardech, byla vytvořena pozice sociální pracovnice a byl přijat 

externí metodik.

 Došlo k výraznému zkvalitnění dokumentace a zvýšení byrokratické 

zátěže na pracovníky v přímé péči. 

 V posledních dvou letech jsou osobní cíle klientů stanovovány primárně 

s ohledem na jejich přání – libosti.

Hodnocení jednotlivých standardů z pohledu zaměstnanců jsem provedla 

pomocí dotazníkového šetření dvakrát, po prvé v roce 2010 a po druhé v roce 

2013. Výsledky z prvního šetření lze považovat za více odpovídající skutečné 
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praxi, v druhém šetření výsledky vyzněly poněkud vágně a byly značně 

optimistické. Viz podkapitola 5. 2. Interpretace výsledků - hypotéza č. 2.

Odpověď na poslední, třetí výzkumnou otázku, úzce souvisí 

s předchozími zjištěními. Dle hodnocení zaměstnanců došlo v průběhu tří let 

ke zlepšení v naplňování standardů. Změny v hodnocení byly s největší 

pravděpodobností ovlivněny změnou práce na standardech a jiným přístupem 

k vyplňování dotazníků. V roce 2010 se většina respondentů po rozdání 

dotazníků začala o standardy aktivně zajímat, v roce 2013 však zaměstnanci 

dotazníky vyplňovali ve stejné době, kdy měli svým podpisem potvrdit znalost 

aktuálních metodik. Tudíž lze předpokládat, že vzhledem k vysoké úrovni 

těchto materiálů, nebylo jejich hodnocení naplňování standardů zcela 

objektivní, neboť více vycházelo z teorie než z běžné praxe. Někteří 

respondenti sami v otevřených otázkách upozorňovali na problémy 

v naplňování standardů, které před tím označili jako zcela naplněné. Viz výše.

6. 2. Hodnocení použitých metod - diskuze

V práci využívám tzv. smíšený výzkum. K získání potřebných dat byly 

využity následující výzkumné metody: pozorování, analýza dokumentace, 

neformální rozhovory, dotazníkové šetření, metaanalýza a ex post facto 

výzkum. Poznatky získané kvalitativními a kvantitativními metodami vzájemně 

doplňuji a porovnávám. 

Diplomová práce je pojata jako případová studie, to znamená, že se má 

detailně zabývat jedním nebo několika málo případy. V tomto případě se jedná 

o podrobné zkoumání vlivu zavádění standardů kvality sociálních služeb na 

jedno konkrétní zařízení pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

Při plánování výzkumu a výběru vhodných metod, jsem si v první řadě 

určila, jaké informace jsou pro mě z hlediska psaní diplomové práce stěžejní. 

Hlavním kritériem bylo, aby informace odpovídaly skutečnosti a ne pouze 
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teoretickému zpracování zavádění standardů. Dále byla důležitá autentičnost 

jednotlivých sdělení. Během pozorování a analýzy dokumentace zařízení jsem 

se soustředila na to, zda existuje shoda mezi sepsanými postupy a běžnou 

praxí.

Při dotazníkovém šetření bylo primární získání informací o tom, jak sami 

zaměstnanci hodnotí naplňování jednotlivých standardů, a jak zavádění 

standardů vnímají. Dotazníkové šetření bylo provedeno opakovaně 

v rozestupu tří let, přičemž středová část dotazníků byla shodná. (Viz přílohy č. 

1 a č. 2.) Tato skutečnost mi umožnila využití metody metaanalýzy a jednotlivá 

data porovnat. Výsledky z dotazníkového šetření z roku 2010 lze považovat za 

objektivní. Naproti tomu v roce 2013 je možné v odpovědích na naplňování 

jednotlivých standardů nelézt jisté zkreslení, to může být způsobeno 

načasováním vyplňování dotazníku. Dotazník zaměstnanci vyplňovali v době,

kdy se seznamovali s vypracovanými metodikami, viz výše. Odpovědi na 

otevřené otázky měly při obou šetřeních velkou vypovídající hodnotu.

Za mírně problematické by se dalo pokládat získávání informací pomocí 

neformálních rozhovorů. Jedná se o volně vedené rozhovory, při jejichž 

realizaci má tazatel velký prostor pro kladení doplňujících otázek. Mnou 

kladené otázky se vztahovaly na názory, pocity, zkušenosti, znalosti a vnímaní 

dotazovaných86 v oblasti zavádění standardů. Nebezpečím neformálních 

rozhovorů může být pokládání návodných, subjektivních a sugestivně 

zaměřených otázek. Těmto chybám jsem se snažila vyhnout. 

Od realizace původně plánovaných strukturovaných rozhovorů jsem 

upustila, neboť na cílené otázky ohledně problematiky standardů zaměstnanci 

většinou odpovídali vyhýbavě, s odkazem na vypracované metodiky. Teprve 

během spontánních rozhovorů začali sami upozorňovat na to, co vidí jako 

problematické. Tato skutečnost koresponduje i s výsledky dotazníkového 

šetření z roku 2013, kdy např. standard týkající se individuálního plánování
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všichni hodnotí jako zcela naplněn a zároveň v otevřených otázkách vyjadřují 

své pochybnosti o tom, zda je jeho pojetí ve středisku Ratolest správné.

Poslední využitou metodou byl ex post facto výzkum. S touto metodou 

jsem v původním plánu nepočítala, ale zjištění získaná retrospektivním 

porovnáním dat, měla pro hodnocení naplňování standardů nezanedbatelný 

význam, a proto jsou v práci zahrnuta.   

Interpretace dat získaných z výše popsaných výzkumných metod byla 

ovlivněna skutečností, že jsem se pohybovala v důvěrně známém prostředí, a 

že mi vedení zařízení i zaměstnanci vyšli vstříc. V neznámé organizaci by 

provedení obdobného výzkumu bylo s největší pravděpodobností obtížnější. 

Jak jsem již uváděla výše, v oblasti zavádění standardů je těžké nalézt

shodu v jejich pojetí, proto nelze vyloučit, že jiný výzkumník by v zařízení 

neobjevil jiné problematické oblasti. I přes veškerou mou snahu o objektivní 

popis skutečnosti nelze vyloučit místy subjektivní nahlížení dané problematiky. 

6. 3. Přínos a doporučení

Vzhledem k tomu, že celá má práce je věnována zavádění standardů 

kvality sociálních služeb ve středisku Ratolest, tak by výstupy z ní měly 

primárně pomoci právě této organizaci. V textu systematicky popisuji změny, 

které se v zavádění standardů udály od počátku jejich implementace do 

zařízení, až do dnešní doby. Tyto změny doplňuji o komentáře získané díky 

pozorování a informacím od zaměstnanců a poukazuji na problematické 

oblasti, na které by bylo dobré se v budoucnu zaměřit. Patří sem především 

otázka individuálního plánování, byrokratické zátěže a využívání služeb 

externího metodika.

Poznatky získané v mé práci mohou přispět k širšímu nahlížení na 

problematiku standardů a mohly by být inspirací pro ostatní organizace 
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poskytující sociální služby především lidem s mentálním postižením. Obdobné 

schéma vývoje práce na standardech jsem zaznamenala ve více organizacích 

např. ve Slunečním domově, denním stacionáři Alvalída.

Také konkrétní příklady z praxe ilustrující problematické oblasti 

zavádění standardů mohou být inspirující a mohly by být základem pro diskuzi 

v rámci odborné veřejnosti. Konkrétně se jedná o stanovování osobních cílů u 

klientů s těžším mentálním postižením, nalezení hranice mezi respektem 

k jejich přání a rezignací na snahu o jejich rozvoj. Dále se pak nabízí otázka, 

zda a po případě jak vhodně využívat služeb externích metodiků tak, aby se 

na zavádění standardů aktivně podíleli i ostatní zaměstnanci zařízení.

Z hlediska další perspektivy výzkumu by bylo zajímavé provést 

obdobnou studii ve více zařízeních podobného typu a jednotlivé výstupy 

porovnat. 

Na základě mých zjištění by bylo dobré, více se zabývat otázkou 

stanovování individuálních cílů u klientů se středně těžkým, těžkým a 

hlubokým mentálním postižením. Je otázkou, zda by se kritéria stanovování 

těchto cílů neměla odvíjet od typu služby, kterou klient využívá. Osobní cíle 

orientované pouze na splnění přání klienta osobně považuji za adekvátní 

v pobytovém zařízení, ze kterého klient odchází do podporovaného 

zaměstnání apod. V případě denního stacionáře je považuji za nevhodné. 

Vzhledem k důležitosti stanovení vhodných cílů pro práci s klienty by bylo 

dobré se touto otázkou podrobně zabývat jak z teoretického tak praktického 

hlediska. 

Také vliv využívání služeb externích metodiků na zavádění standardů 

v jednotlivých organizacích by si zasloužil podrobnější zpracování. 

Formulování přínosu těchto osob a zároveň i rizik spojených s využitím jejich 

služeb by mohl práci na standardech podstatně zefektivnit.
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ZÁVĚR

K volbě tématu diplomové práce mě vedla skutečnost, že se zaváděním 

standardů kvality sociálních služeb zabývám již od roku 2004. Dále pak to že 

dodržování standardů kvality sociálních služeb je zakotveno v legislativě ČR, a 

tudíž se jedná pro poskytovatele sociálních služeb o klíčovou otázku. 

Cílem práce bylo zmapovat vliv zavádění standardů kvality sociálních 

služeb na běžný provoz denního stacionáře střediska Ratolest a zjistit, jak 

naplňování jednotlivých standardů hodnotí zaměstnanci zařízení a k jakým 

změnám v jejich hodnocení došlo v průběhu času cca 3 let a co tyto změny 

ovlivnilo. Díky vstřícnosti zaměstnanců i vedení zařízení se mi cíle podařilo 

dosáhnout. 

V práci jsem se zabývala teoretickým vymezením problematiky a 

zhodnocením praktických dopadů na lidi s mentálním postižením a na běžný 

chod zařízení. Text je pojat jako případová studie, která se průřezově zabývá 

daným tématem v rámci konkrétní organizace a snaží se jej postihnout z co 

nejvíce úhlů v dlouhém časovém úseku. Počátky zavádění standardů kvality 

sociálních služeb ve středisku Ratolest lze nalézt již v roce 2003.

Práce je koncipována tak, aby měla pro středisko Ratolest co největší 

praktické využití. Teoretické zpracování zákona o sociálních službách a 

standardů může být využíváno pro seznámení nových zaměstnanců s touto 

problematikou. Charakteristika zařízení může být dána k dispozici těm, kteří 

projeví zájem o podrobnější informace, než které jsou běžně dostupné na 

webových stránkách organizace a na propagačních materiálech. 

Poznatků získaných smíšeným výzkumem, který v sobě zahrnuje data 

z kvalitativních i kvantitativních výzkumných metod a vzájemně je porovnává a 

uvádí do souvislostí, by mohlo být využito k dalším změnám v zařízení.

Především pak ke zkvalitňování služby pro klienty a k zlepšování pracovního 
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prostředí zaměstnanců, protože pouze spokojení zaměstnanci mohou 

poskytovat opravdu kvalitní péči nejen po profesionální, ale i lidské stránce.

Hlavní přínos práce spočívá v detailním popisu změn, které se 

v zavádění standardů udály od počátku jejich implementace do zařízení, až do 

dnešní doby a jejich komentování na základě informací získaných pomocí 

pozorování, analýzy dokumentace, neformálních rozhovorů, dotazníkových

šetření, metaanalýzy a ex post facto výzkumu a ve stanovení problematických 

oblastí, souvisejících se zaváděním standardů, které se ve středisku Ratolest 

objevily. Patří sem například: stanovování osobních cílů některých klientů, 

velká byrokratická zátěž pro zaměstnance v přímé práci s klientem, využívání 

služeb externího metodika, apod. Dále zde uvádím zcela konkrétní příklady 

situací, kdy nelze zcela odlišit, zda se jedná o nevhodnou manipulaci 

s klientem, nebo o snahu umožnit mu příjemný prožitek, případně kdy ještě 

respektujeme klientovo přání a kdy jsme již rezignovali na snahu o jeho rozvoj. 

Lze předpokládat, že podobná dilemata ohledně přístupu ke klientům se 

vykytují i v jiných zařízeních, která poskytují sociální služby lidem s mentálním 

postižením. Také průběh a vývoj práce na standardech, včetně řešení této 

problematiky externím metodikem, je dle informací od některých mých kolegů 

poměrně častý i v jiných organizacích.87

V širším kontextu by práce mohla sloužit k otevření diskuze nad výše 

uvedenými problematickými oblastmi při zavádění standardů kvality sociálních 

služeb.

                                                
87

Externího metodika či externího sociálního pracovníka pro práci na standardech využívají 
nebo využívali např.: ve Slunečním domově Praha 9, v denním stacionáři Alvalída v Liberci 
a v. Domově pod lípou v Lipníku využití externisty na zpracování tzv. veřejného závazku a 
případně i dalších dokumentů, doporučil v únoru 2013 přímo člen konzultačního týmu – info 
od tamní sociální pracovnice Bc. Stanislavy Lepeškové.
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Resumé

Práce je pojata jako případová studie, zabývající se vlivem zavádění 

standardů kvality sociálních služeb do denního stacionáře pro lidi s mentálním 

a kombinovaným postižením. Zabývá se teoretickým vymezením této 

problematiky, konkrétně Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 v 

platném znění pozdějších předpisů a novelizací a standardy kvality sociálních 

služeb ve vztahu k lidem s mentálním postižením. Dále pak vznikem a 

vývojem Diakonie ČCE střediska Ratolest v Praze a hodnocením praktických 

dopadů zavádění standardů kvality sociálních služeb na běžný chod tohoto 

zařízení z pohledu zaměstnanců a běžné praxe. 

Práci na standardech ve středisku Ratolest lze rozdělit na tři 

základní etapy. První etapa se týká let 2004 až 2007, kdy bylo na standardech 

poměrně intenzivně, ale ne příliš systematicky pracováno. Práce byla 

organizována primárně jedním zaměstnancem a vedením zařízení, v této 

době se udály převážně změny v praktickém přístupu ke klientům. Metodiky 

byly vypracovávány dle aktuální potřeby, v metodické oblasti nebyl jednotný 

řád a naplňování standardů bylo rozptýleno v různých dokumentech. V této 

době v zařízení také proběhly dvě „podpůrné“ inspekce kvality sociálních 

služeb. V obou případech bylo hodnocení této služby velmi dobré. 

Během druhé etapy mezi roky 2008 a 2010 práce na standardech zcela 

ustala. Zavedená praxe pokračovala bez výraznějších změn a metodiky byly 

pouze kosmeticky upraveny, dle vyjádření tehdejšího koordinátora, šlo spíše o 

slovíčkaření, aby se vykázala alespoň nějaká činnost. Zlom nastal až v roce 

2011, kdy byl na práci na standardech přijat externí metodik a na částečný 

úvazek vyčleněn jeden zaměstnanec z přímé práce. V této době došlo k 

výraznému zlepšení metodického zpracování, ale trochu se vytratil duch 

kolektivní práce. Toto období je zatím poslední, třetí etapou. Ve své práci 

mapuji průběh těchto změn a jejich vliv na běžnou práci s klienty a také se 

zabývám tím, jak různé změny hodnotí sami zaměstnanci zařízení, a co vše 

práci na standardech a hodnocení zaměstnanců ovlivňuje.
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Resume

The disertation is conceived as a case study focused on the 

influence of introducing the quality standards of social services in a daily 

centre for people with mental and combined disability. It deals with the 

theoretical outline of the issues, particularly The Law of Social Services n. 

108/2006 in the current version of later phrasing and amendment, and the 

quality standards of social services in relation to mentally disabled people. It 

also concerns with the formation of  the Diakonie of the Czech Protestant 

Church, the Ratolest Centre in Prague and the evaluation of practical results 

of the introducing of the quality standards of social services in daily work of the 

concerned centre from the point of its staff and ordinary practice.

The work on the standards in Ratolest Centre  can be devided in 

three main stages. The first stage concerns the years 2004-2007, when the 

standards were intensely but not continually worked on. The work was 

primarily organized by one member of the staff and the management of the 

Centre. In this phase it meant mainly changes of practical dealing and 

communication with the clients. The methodology was worked out according to 

the momentary need, in methodological issues was no uniting character and 

respecting the standards was dispersed in different documents. On this stage 

there were also two „supportive“ supervisions of social services quality. In both 

cases the assessment of this service was very positive.

During the second stage between the years 2008 and 2010 the 

work on the standards ceased completely. The introduced practice continued 

without conspicuous changes, the methodology was only slightly corrected. In 

the opinion of the former coordinator it meant merely word-splitting intended to 

show some activity. The breakthrough came in 2011, when an external 

methodologist was recruted for the standards-job, and one member of the staff 

was on a part-time basis assigned to this task. Regarding these changes the 

methodological processing improved considerably. However the spirit of 

community-work rather disappeared. This phase, the third one, is the last one 
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so far. In my disertation I survey the train of these changes and their influence 

on the ordinary work with the clients. I also pursue how the staff  of the Centre 

evaluate various changes and which factors have had impact on the work on 

the standards and their evaluation of the staff.
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